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Εισαγωγή 

 

      Ότι «το σύνολο της φιλοσοφίας του Nietzsche παραµένει αφηρηµένο και ελάχιστα κατανοητό, αν δεν 
ανακαλύψουµε ενάντια σε ποιον στρέφεται»1, είναι µία άποψη που ανταποκρίνεται πλήρως στην 
πραγµατικότητα. Η εργασία µας  αυτή θα προσπαθήσει να την δικαιολογήσει πλήρως. Ο Nietzsche είναι 
ένας στοχαστής, ο οποίος κατανοεί την θέση του ακριβώς στο τέρµα µίας µακραίωνης διαδικασίας της 
φιλοσοφικής σκέψης, µία διαδικασία που σύµφωνα µε αυτόν ξεκινάει από την Σωκρατική διαλεκτική 
και κορυφώνεται αφενός στο σύστηµα της απόλυτης γνώσης του Γερµανικού Ιδεαλισµού, αλλά κυρίως 
στην µεταφυσική του Schopenhauer. Το ερώτηµα για το Είναι του Όντος (das Sein des Seienden) και οι 
αντιθετικοί σχηµατισµοί ανάµεσα στο Είναι και το Γίγνεσθαι, την Ουσία και το Φαίνεσθαι που 
παραδοσιακά το συνόδευσαν, οδηγείται από τον Nietzsche σε µία κριτική αποδόµηση και ταυτόχρονα 
σε µία αναστοχαστική αφετηρία. Αυτή η διπλή όψη, η ταυτόχρονη δηλαδή συνύπαρξη της κριτικής που 
αποδοµεί και της αναστοχαστικής αφετηρίας, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό γνώρισµα του νιτσεϊκού 
εγχειρήµατος. Και αυτό διότι η κριτική πραγµάτευση του ερωτήµατος για το όντως ον (das wahrhaft 
Seiende), διαµέσου του οποίου αναδείχθηκε µία άχρονη, υπεραισθητή και υπερπροσωπική αλήθεια, το 
ανάγει εν τέλει στο αναστοχαστικό ερώτηµα για την θεµελιακή αρχή της ίδιας της µεταφυσικής. Από 
πού προκύπτουν τα µεταφυσικά ερωτήµατα; Τι ακριβώς τα καθορίζει; Για να απαντήσει σε αυτό ο 
Nietzsche θα χρειαστεί να αναπροσδιορίσει τελείως την έννοια του Είναι και µε την εµµενή αρχή που 
προκύπτει θα επιχειρήσει έναν αντίστοιχο αναπροσδιορισµό του Λόγου και του υποκειµένου του 
Λόγου, το οποίο αποκαλύπτεται ότι δρα µόνο του εντός της µεταφυσικής. Σκοπός λοιπόν της εργασίας 
µας θα είναι ο αναπροσδιορισµός του Λόγου και του έλλογου υποκειµένου µε βάση την θεµελιακή 
αναδιάρθρωση της έννοιας του Είναι από τον Nietzsche.      
      Ο παραµερισµός τώρα αυτού του άχρονου και υπερ-προσωπικού στοιχείου της αλήθειας, ο οποίος 
επιτυγχάνεται ακριβώς µέσω της µετατροπής του οντολογικού ερωτήµατος σε αναστοχαστικό, εκφράζει 
ουσιαστικά µία ριζική ανατροπή στο πεδίο του φιλοσοφείν. Η απαίτηση της φιλοσοφικής σκέψης για 
την καθολικότητα και την αφηρηµένη γενικότητα της έννοιας οδηγείται πλέον στην ατοµική της αρχή ή 
θεµέλιο (Grund). H ατοµικότητα (Individualität) αποτελεί µία έννοια, η οποία φέρνει την περατότητα, 
την χρονικότητα καθώς επίσης και την ιστορικότητα σε µία ουσιώδη σύνδεση.  Η ατοµικότητα, η 
περατότητα και η ιστορικότητα αποτελούν εποµένως τους τρεις αδιαχώριστους άξονες γύρω από τους 
οποίους περιστρέφεται η φιλοσοφία του Nietzsche ως κριτικό-αναστοχαστικό εγχείρηµα για τον 
θεµελιακό λόγο της µεταφυσικής. ∆ιαµέσου αυτών των ουσιαστικών όψεων της έρευνας αναδύεται µία 
εντελώς νέα κατανόηση. Πρόκειται για ένα εγχείρηµα να αποδοθεί κάθε γενίκευση, κάθε µορφή 
αφηρηµένων-καθολικών εννοιολογικών κλάσεων, στην συγκεκριµένα προσδιορισµένη και ατοµική 
αρχή (Grund) τους. 
      Αυτή η εργασία υπόσχεται να ανασυστήσει µε συνέπεια αυτό το κριτικό-αναστοχαστικό εγχείρηµα. 
Το τελευταίο παίρνει κατά κύριο λόγο την εξής µορφή: Η ανατροπή και η αναγωγή των µεταφυσικών 
σκέψεων στην πραγµατικά θεµελιακή τους πηγή πραγµατώνεται διαµέσου της ανακάλυψης εκείνων των 
αιτηµάτων (Postulate) στα οποία εδράζονται τα µεταφυσικά επιχειρήµατα. Κάθε µεταφυσικό επιχείρηµα 
υποστηρίζει πως είναι απροϋπόθετο και θεµελιακά πρωταρχικό. Για τον Nietzsche αυτό δεν αληθεύει σε 
καµία περίπτωση. Κάθε οντολογικός ισχυρισµός, κάθε αφηρηµένη σκέψη, κάθε µεταφυσική αρχή 

                                                 
1 G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, σελ. 20-21, εκδ. Πλέθρον, µετάφρ. Γιώργος Σπανός. Πρβλ. επίσης: G. Abel, Die 

Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, [Η δυναµική των βουλήσεων- προς- δύναµη και η αιώνια 
επιστροφή] (1984), σελ. 4, όπου αναφέρεται: «Όποιος είναι συγκεντρωµένος µόνο στον Νίτσε δεν µπορεί να τον εννοήσει 
και τον ίδιο όπως πρέπει. ∆ιαµέσου των αναφορών του Νίτσε στην παράδοση, οι οποίες εκκινούν από την αυτό-κατανόησή 
του, κερδίζουν και οι ίδιες του οι απόψεις µία πιο ακριβή εικόνα. Πρώτα µε αυτόν τον τρόπο γίνεται ξεκάθαρο ότι, και σε 
ποιον βαθµό, αυτή η σκέψη πρέπει να θεωρηθεί ως συνέπεια, ως καταστροφή και ως υπέρβαση της εποχής εκείνης που από 
τους Έλληνες φτάνει ως αυτόν, και άρα ως µία νέα αρχή».     
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προϋποθέτει ένα κρυµµένο αίτηµα. Και τι ακριβώς παρουσιάζει εδώ µέγιστο ενδιαφέρον; Ότι, 
ταυτόχρονα µε την ανακάλυψη του καθενός από αυτά τα αιτήµατα, έρχεται στην επιφάνεια µία νέα και 
ανατρεπτική κατανόηση. Αυτή η ανακάλυψη των µεταφυσικών αιτηµάτων, επειδή -σε τελική ανάλυση- 
µας παραπέµπει στην εξάρτηση των πρωταρχικότερών µας αρχών από µία ατοµική θεµελιακή αρχή, µας 
παρακινεί διαρκώς να αποδώσουµε στην σκέψη, στην ψυχή, στο υποκείµενο, στην συνείδηση, στην 
λογική, στην βούληση, στο πνεύµα και στο γίγνεσθαι το ίδιο µία νέα σηµασία. 
      Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρήσει κανείς το όλο νιτσεϊκό κριτικό εγχείρηµα ως το επακόλουθο µίας 
µακραίωνης διαδικασίας της Μεταφυσικής για την ερµηνεία του όντος. Αυτό το κριτικό εγχείρηµα δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ωστόσο ως συνέχεια αυτής της παράδοσης και έτσι ούτε ως επέκταση ούτε ως 
διόρθωση των οντολογικών της ισχυρισµών, αλλά, όπως ήδη ειπώθηκε, ως αναστοχαστικός ή 
ανακλαστικός συλλογισµός για την θεµελιακή αρχή της ίδιας της οντολογίας. Η διαδεδοµένη αντίληψη, 
ότι οι θεµελιώδεις κατηγορίες του Nietzsche είναι απλές διαισθήσεις και άρα δεν µπορούν να εγγυηθούν 
καµία αυστηρή εννοιολογική ερµηνεία του όντος δεν αποτελεί εποµένως µία πραγµατική αντίρρηση 
ενάντια στην φιλοσοφία του Nietzsche. Έννοιες όπως Βούληση για ∆ύναµη, Αιώνια Επιστροφή, 
Υπεράνθρωπος, αναιρούν καταρχήν την δοµή της παραδοσιακής έννοιας ώστε να φέρουν στην 
επιφάνεια µία µη-αφηρηµένη ερµηνεία της ύπαρξης2.  
      Θα δούµε παρακάτω λεπτοµερειακά, ότι η προαναφερόµενη ατοµική αρχή που θεµελιώνει την 
Μεταφυσική δεν είναι άλλη από την οργανική φύση. Αυτή, ως η µοναδική φύση, η οποία είναι 
υποχρεωµένη να εξηγήσει την κατάστασή της, δεν µπορεί να το καταφέρει καθόλου αυτό δίχως να 
συναρτάται ταυτόχρονα από τους όρους εκείνους, τους οποίους η κατάστασής της αυτή συνεπάγεται. 
Ότι η καθολικότητα και ο αφηρηµένος χαρακτήρας της παραδοσιακής έννοιας, όπως για παράδειγµα 
αυτές αντιπροσωπεύονται επακριβώς από την πλατωνική ιδέα ή την καρτεσιανή res cogitans, 
σηµαίνουν ένα αµφιλεγόµενο άλµα πέρα µακριά από την προσιδιάζουσα σ’ αυτήν την φύση  ε ξ ά ρ τ  η 
σ η, αποτελεί µία σταθερή σκέψη του Nietzsche. Ο θεµελιακός όρος κάθε οργανικής φύσης είναι 
ακριβώς ο ατοµικός, περατός, ιστορικά προσδιορισµένος  και –γι’ αυτό- µη απροϋπόθετος χαρακτήρας 
των οργάνων της. Αν τώρα αναφερθούµε στην οργανική φύση άνθρωπος, η ερµηνεία του κόσµου 
βλέπουµε να παίρνει την µορφή του ερωτήµατος για τον πραγµατικό προσδιορισµό των όντων ως προς 
το Είναι τους. Τον εµπειρικό προσδιορισµό του Είναι των όντων αποτελεί, όπως είναι γνωστό, η δίχως 
τέλος µεταβολή των καταστάσεών τους. Αυτή η αδιάκοπη διαδοχή της γέννησης και της καταστροφής 
των όντων εγείρει από τα πρώτα ακόµη στάδια του φιλοσοφείν το ερώτηµα για το πίσω από την αέναη 
αυτή µεταβολή κρυµµένο θεµέλιό της (Der dahinter- versteckte Grund). Οι Έλληνες ονόµασαν αρχή τον 
-στην βάση κάθε εµπειρίας- θεµελιακό προσδιορισµό του Είναι και τον εννοούσαν µάλιστα ως κάτι, του 
οποίου η πραγµατικότητα αποτελεί ακριβώς το θεµέλιο κάθε εµπειρικού προσδιορισµού των όντων. Το 
ερώτηµα λοιπόν για το Είναι του όντος επιφέρει από τα πρώτα ακόµη στάδια του φιλοσοφείν την 
θεµελιακή αντίθεση ανάµεσα στον νου και τις αισθήσεις, η οποία πρέπει να κατανοηθεί ως ποιοτική 
αντίθεση. Ο ανθρώπινος νους είναι αυτό ακριβώς το όργανο, το οποίο δύναται να συλλάβει τον 
θεµελιακό προσδιορισµό του όντος ως την πέρα από κάθε µεταβολή παραµένουσα ουσία. Εδώ 

                                                 
2 Εννοούµε εδώ την αντίρρηση του E. Fink στο Nietzsches Philosophie [Η φιλοσοφία του Νίτσε], 1973, σελ. 161, όπου και 
αναφέρεται το εξής: «Η αντίρρησή µας ενάντια στον Νίτσε, ότι δηλ. χρησιµοποιεί τη σύλληψη της “Βούλησης για ∆ύναµη” 
δίχως να αποδεικνύει αυτόν τον θεµελιακό ισχυρισµό, σηµαίνει πως αγνοούµε µία σαφή οντολογική έκθεση αυτού του 
κεντρικού µοτίβου της σκέψης του µέσα στο έργο εκείνο που φέρει τον οµώνυµο τίτλο. Ο Νίτσε αδυνατεί να διαφωτίσει την 
δική του εµπειρία για το Είναι µέσω ενός εννοιολογικού σχεδίου, το οποίο κατακτάται από την αντιπαράθεση µε την 
οντολογία της Μεταφυσικής. Βούληση για δύναµη και  Αιώνια Επιστροφή αποτελούν τις πιο ουσιώδεις του δ ι α ι σ θ ή σ ε ι ς, 
για τις οποίες ο ίδιος όχι µόνο δεν µπορεί να αναπτύξει επεξεργασµένες έννοιες, αλλά ούτε καν µπορεί να τις οριοθετήσει 
έναντι των θεµελιακών εννοιών την Μεταφυσικής». Παρακάτω, ( [Ι. (β)], σελ. 16-28) στο κεφάλαιο “Η θεµελιακή εξίσωση 
Είναι = Σχεσιακότητα και η Γενεαλογία” θα αποδειχθεί µε λεπτοµέρειες η άποψη αυτή του E. Fink ως ολότελα λανθασµένη. 
Η κριτική του Fink εδώ είναι τόσο βιαστική που σήµερα µας φαίνεται αβάσιµη.    
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βρισκόµαστε βέβαια στις ρίζες του δυτικού ορθολογισµού. ∆ιότι η ερµηνεία του Όντος ως προς το Είναι 
του βασίζεται αποκλειστικά στον νου και σε καµία περίπτωση στις αισθήσεις του ανθρώπου, οι οποίες 
θεωρούνται πως βρίσκονται εντός της αδιάκοπης µεταβολής. Στο ξεκίνηµα εποµένως του ορθολογισµού 
αντιπαρατίθενται οι αισθήσεις και ο νους. Που ακριβώς όµως θεµελιώνεται αυτή η αντιπαράθεση; Η 
απάντηση έχει ως εξής: Η αισθητηριακότητα βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τον διαρκώς γιγνόµενο 
κόσµο. Πρέπει να θεωρηθεί ως µία σύνθεση οργάνων, τα οποία προσδιορίζονται διαµέσου της 
αλληλεπίδρασης τους µε το πεδίο των αισθητών. Η αξιοπιστία της εποµένως όσον αφορά την γνώση 
περιορίζεται στο -και από το- σε αδιάκοπη µεταβολή ευρισκόµενο πεδίο της εµπειρίας. Ακόµη 
περισσότερο πρέπει να θεωρηθεί ως ένα αδιάσπαστο µέρος αυτού του πεδίου και ως γνωσιακή 
ικανότητα αντιστοιχεί πλήρως σε µία γνώση που αφορά το γίγνεσθαι (δόξα). Αν τώρα στρέψουµε την 
προσοχή µας στον ιδρυτή του δυτικού ορθολογισµού διαβάζουµε: 
 

« Η αέναη αµεταβλητότητα στην ίδια και την αυτή κατάσταση δίχως µετατροπή του εαυτού του πρέπει να 
αποδοθεί µόνο στις θεϊκές ουσίες, ενώ αντιθέτως η φύση του σώµατος ανήκει σε µία άλλη διάταξη των 
όντων»3. 
 

Αυτή η παρατήρηση του Πλάτωνα σηµαίνει ότι η πλήρης γνώση του όντος βρίσκεται σε δυσαναλογία 
µε το εµπειρικά δεδοµένο γεγονός της κίνησης. Η κίνηση, ως βασικός προσδιορισµός κάθε σωµατικής 
φύσης, σηµαίνει ταυτόχρονα για τον Πλάτωνα ρητώς την ατέλεια (την µη πληρότητα) του Είναι της. 
Αυτή λοιπόν η µη πληρότητα της σωµατικής φύσης ως προς το Είναι της συνεπάγεται επίσης για τον 
ορθολογισµό την µη πληρότητα ή την ατέλεια των αισθήσεων ως προς τον έµµεσο χαρακτήρα τους 
εντός της γνώσης. Σε τι έγκειται λοιπόν για τον Πλάτωνα η γνώση για το Είναι του όντος; Στον ίδιο 
διάλογο βρίσκεται η εξής φράση: 
 

« Το ασώµατο, αυτό το πιο Ωραίο και  πλέον Μεγαλειώδες, µπορεί να συλληφθεί µόνο µέσω της καθαρής 
σκέψης και µε κανέναν άλλο τρόπο»4.  
 

Όταν ως θεµελιακός προσδιορισµός του σώµατος υποδεικνύεται η κίνηση, ποιος πρέπει τότε να 
υποδειχθεί ως θεµελιακός προσδιορισµός του α-σώµατου; Από την στιγµή που η ασώµατη ουσία πρέπει 
να θεωρηθεί ως η αντίθεση της σωµατικής, τότε µπορούµε δίχως δισταγµό να της αποδώσουµε την 
σταθερότητα ως τον θεµελιακό της προσδιορισµό. Στο πεδίο των αισθητών όµως, δηλ. στο πεδίο των 
σωµατικών ουσιών βρίσκονται τα πάντα σε κίνηση και διαρκή µεταβολή. Αυτή η σύνθεση κίνησης και 
µεταβολής σηµαίνει περαιτέρω ότι στο πεδίο της εµπειρίας επικρατεί η αλληλεπίδραση όλων των 
στοιχείων µεταξύ τους. Αλληλεπίδραση, τέλος, σηµαίνει το εξής: ∆εν υφίσταται τίποτε στο πεδίο των 
αισθητών και των σωµατικών ουσιών, το οποίο θα µπορούσε να υπάρξει ανεξάρτητο και δίχως καµία 
µεσολάβηση. Όλες οι σωµατικές ουσίες βρίσκονται σε µία απόλυτη εξάρτηση µεταξύ τους. Το ον  όµως 
για τον Πλάτωνα, από την στιγµή που είναι πραγµατικά (το όντως ον) δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε εξάρτηση. ∆ιότι το Είναι στην περιοχή των αλληλοεπιδρώντων αισθητών ουσιών δεν είναι 
ποτέ το Είναι του πραγµατικού όντος, παρά αποτελεί µονάχα την διαπίστωση µίας διαδοχής από 
συσχετίσεις που δεν έχουν ένα είναι. Από την σχεσιακότητα δεν µπορεί παρά να προκύψει ένα 
περιορισµένο και σε κάθε περίπτωση σχετικό είναι: Θεµελιακή πλατωνική πεποίθηση. Όν άρα στον 
Πλάτωνα σηµαίνει το καθεαυτό ον (an-sich Seiendes). Το όντως ον εποµένως παρουσιάζεται από τον 
πλατωνικό ορθολογισµό σε συνάφεια πάντα µε το αντιθετικό ζεύγος Σχεσιακότητα- Είναι καθεαυτό 
(Εµµονή σε αυτό που είναι). «Κίνηση» είναι απλά µία λέξη για την κατάστασης της σωµατικής φύσης, 

                                                 
3 Πλάτων, Πολιτικός, 269d 
4 Ό. π., 268a 
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της ευρισκόµενης πάντα σε διαρκή εξάρτηση. Το καθεαυτό υπάρχον είναι εποµένως µονάχα το 
υπεραισθητό, αυτό δηλαδή, που ο Πλάτων χαρακτηρίζει ως θεϊκό (269d). 
      Ο ορθολογισµός εποµένως επιδιώκει την γνώση αυτού που εµµένει στον εαυτό του (das an sich 
Beständige), το οποίο µπορεί να κατανοηθεί µονάχα ως κάτι µη αισθητό. Ως προς την γνώση, όπως ήδη 
αναφέραµε, πρέπει η αισθητηριακότητα να θεωρηθεί ως ένα αδιάσπαστο µέρος του κόσµου του 
γίγνεσθαι, o οποίος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Επειδή λοιπόν ακριβώς είχε και στις αισθήσεις 
αποδοθεί η κίνηση ως η κύρια δραστηριότητά τους, σήµαινε αυτό ότι σε καµία περίπτωση δεν θα 
έπρεπε να θεωρηθούν ως κάτι πρωταρχικό, ως αυτό δηλαδή που κινεί όλους τους άλλους 
αισθητηριακούς συσχετισµούς. Αντιθέτως αναδύονται και οι ίδιες ως συνέπεια µίας ιστορικής 
ανάπτυξης που βρίσκεται πάντα εν τω γίγνεσθαι, πρέπει εποµένως να θεωρηθούν ως ένα µέρος αυτού 
του πλέγµατος του γίγνεσθαι, το  οποίο -σύµφωνα µε τον ορθολογισµό- δεν µπορεί να κατανοηθεί ως 
κάτι πρωτογενές αλλά µόνο ως κάτι χαοτικό. Ο ορθολογισµός εποµένως αρνείται στις αισθήσεις την 
δυνατότητα γνώσης του καθεαυτού όντος λόγω του µη πρωτογενούς και µη απροϋπόθετου (ή του 
εξαρτηµένου και σχετικού) χαρακτήρα τους. Ο πλατωνικός διάλογος Παρµενίδης µας καθιστά γνωστό τι 
ακριβώς θεωρούσε ο Πλάτων ως το πρωταρχικό. Η θεµελιακή του άποψη ότι το όντως ον δεν µπορεί να 
υπόκειται σε οποιαδήποτε εξάρτηση υποβαθµίζει ολόκληρο το πεδίο των αισθητών φύσεων και 
αντικαθιστά έτσι τις αισθητηριακές–σωµατικές φύσεις µε µία τάξη καθαρών-διανοητικών εννοιών, των 
οποίων ο συσχετισµός είναι τελείως διαφορετικός. Οι Ιδέες αποκτούν το είναι τους καταρχήν διαµέσου 
της σχέσης τους µε τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάθε µία από αυτές πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι τελείως 
αυθύπαρκτο (Selbständiges): 
              

«Γιατί, Σωκράτη, νοµίζω εσύ πρώτος και κάθε άλλος µαζί σου, που υποστηρίζει πως υπάρχει κάποια ουσία 
αυτή καθεαυτή κάθε πράγµατος, θα οµολογούσε πρώτα ότι καµιά από αυτές τις ουσίες δεν υπάρχει µέσα 
µας-Σωστά, είπε ο Σωκράτης, αλλιώς πως θα µπορούσαν να είναι καθαυτές [οι ουσίες]; -Καλά λες, είπε ο 
Παρµενίδης. Λοιπόν και όσες από τις ιδέες βρίσκονται σε αµοιβαία σχέση, έχουν την ουσία τους σ’ αυτή 
τη σχέση προς τον εαυτό τους, και όχι σε κάποια σχέση µε τα µέσα µας είτε οµοιώµατα είτε οτιδήποτε 
άλλο τα ονοµάζει κανείς…»5. 

                    
Το πρωταρχικό είναι εποµένως το αυθύπαρκτο. Και ό,τι είναι αυθύπαρκτο δεν είναι περιορισµένο ούτε 
υποχρεωµένο να απολέσει την ουσιακότητά του εντός µίας ξένης ουσίας. Το αυθύπαρκτο, άρα το όντως 
ον, είναι σε τελική ανάλυση για τον πλατωνισµό αυτό που µένει αναλλοίωτο στην δική του ουσία, δηλ. 
αυτό που δεν ανήκει στο πλαίσιο κανενός συσχετισµού. Αυτός είναι κατά την γνώµη µας ο 
καταλληλότερος προσδιορισµός της πλατωνικής έννοιας «ιδέα». 
      Μεγάλο ενδιαφέρον για την εργασία µας παρουσιάζει τώρα ο πλατωνικός προσδιορισµός του Λόγου. 
Η γνώση του καθεαυτού όντος έχει συνδεθεί ρητά µε αυτόν. Ο Λόγος εποµένως αποτελεί αυτήν 
ακριβώς την ικανότητα διαµέσου της οποίας αναδύεται η αυθυπαρξία του αληθινού όντος. Το 
αντιθετικό ζεύγος του καθεαυτού όντος και του εν τω γίγνεσθαι κόσµου, ο οποίος υποχρεούται πάντα 
να υπόκειται σε εξάρτηση δίχως έτσι να είναι πραγµατικά, αντιστοιχεί πλήρως στο αντιθετικό ζεύγος 
του Λόγου και της αισθητηριακότητας. Την πνευµατική ζωή των ανθρώπων εκφράζει γενικά η έννοια 
Ψυχή, δύο από τα µέρη της οποίας, δηλ. το θυµικό (η βούληση) και το επιθυµητικό, ανήκουν πλήρως 
στο πεδίο του γίγνεσθαι. Το υψηλότερο και σηµαντικότερο όµως µέρος της, δηλ. ο Λόγος (ο νους), 
προκύπτει από την σχέση της ψυχής µε το υπεραισθητό, δηλ. µε το δυνάµενο να γίνει αντικείµενο της 
σκέψης, πεδίο των αναλλοίωτων ουσιών που ονοµάζονται Ιδέες. Ο Νους χαρακτηρίζει εποµένως για τον 
Πλάτωνα το µη υποκείµενο σε όρους, άρα το υπεραισθητό (αυτό δηλ. που δεν προσδιορίζεται από κανένα 
συσχετισµό) στοιχείο στον άνθρωπο. Και το σηµαντικό για την εργασία µας συµπέρασµα έχει ως εξής: 
Αυτό που δεν είναι αισθητό, αυτό δεν είναι σε καµία περίπτωση κάτι οργανικό. Ο παραδοσιακός 

                                                 
5 Πλάτων, Παρµενίδης, 133c-d, µετάφρ. Η. Λάγιος, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ. 
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ορθολογισµός παραµένει εκεί και καθορίζει την ουσία του ανθρώπου per genus et differentiam specificam. 
Νους είναι αυτό που δεν τίθεται υπό τους όρους των σωµατικών συσχετίσεων και άρα η ικανότητα που 
δεν ανήκει στο αισθητηριακό πεδίο. ∆εν έχει εποµένως διαµορφωθεί διαµέσου µίας ιστορικής 
διαδικασίας, ώστε να περιορίζεται στους όρους της. Λαµβάνει αντιθέτως την θέση του µέσω της σχέσης 
που υφίσταται ανάµεσα σε αυτόν και στο πεδίο των άµεσων και αυθύπαρκτων ουσιών των Ιδεών. Τώρα 
είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε την αφετηρία του Nietzsche ως αντιπαράταξη προς την παραδοσιακή 
µεταφυσική. Ο Nietzsche δεν συλλαµβάνει την ουσία του ανθρώπου µε τον ίδιο τρόπο όπως ο 
ορθολογισµός. ∆ιότι στον χαοτικό κόσµο του γίγνεσθαι ο Λόγος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
αποτελεί µία εξαίρεση. Χαρακτηρίζεται ως κάτι τελείως οργανικό, καθώς έχει προκύψει πλήρως από 
την υπαγωγή του σ’ αυτόν τον κόσµο. Τον διαπερνά πλήρως ο νόµος της αισθητηριακότητας. Πρέπει 
όµως εδώ να παρατηρήσουµε ότι αυτός ο θεµελιακός ισχυρισµός του Nietzsche δεν στοχεύει σε κάποιο 
δήθεν γκρέµισµα του κόσµου και της γνώσης στον ανορθολογισµό. Επιχειρεί αντιθέτως µία εκ νέου 
θεµελίωση της γνώσης µέσω της αναγνώρισης µίας αρχής (Prinzip), η οποία δεν στέκει ως καθολική 
αλήθεια πέρα από κάθε ιστορική πραγµατικότητα, αλλά η ίδια αυτή είναι κάθε ιστορική και αισθητή 
πραγµατικότητα, διαπερνώντας κάθε οργανική φύση. Επειδή ακριβώς ο Nietzsche χαρακτηρίζει την 
σκέψη και την έλλογη φύση του ανθρώπου ως κάτι οργανικό µπορούµε να πούµε το εξής: το εγχείρηµά 
του δεν στοχεύει στο γκρέµισµα του Λόγου στο ανορθολογικό πεδίο του βιολογισµού, αλλά αποσκοπεί 
αντιθέτως στην διαπίστωση της πραγµατικής αρχής και θεµελίου αυτού του Λόγου. Γι’ αυτό ακριβώς 
τονίσαµε πιο πάνω ως κυριότερο γνώρισµα αυτού του νιτσεϊκού εγχειρήµατος τον ανακλαστικό του 
χαρακτήρα. Η εργασία µας όµως δεν επικεντρώνεται στον Λόγο (Vernunft) αλλά στην έννοια του 
υποκειµένου (Subjekt). Γιατί αυτό; 
 
      Η συγκέντρωση µας γύρω από την έννοια του υποκειµένου αφορά την σχέση του Nietzsche µε την 
φιλοσοφία της νεώτερης εποχής. Μέσω της τελευταίας διαφοροποιείται το ερώτηµα για την θεµελιακή 
αρχή του όντος σε ερώτηµα για την αρχή (Grund) στην οποία εδράζεται η γνώση του όντος. Η αρχή του 
όντος σχετίζεται πλέον άµεσα µε την βεβαιότητα (Gewissheit), δηλ. µε τον τρόπο αλήθειας του όντος. Η 
πραγµατικότητα του όντος αντικαθίσταται τώρα από την αντικειµενικότητά του. Αυτό είναι το 
κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα του νεώτερου ιδεαλισµού σε σύγκριση µε την ρεαλιστική 
οντολογία της αρχαιότητας. Ο αρχαίος ορθολογισµός, όπως είδαµε στην περίπτωση του Πλάτωνα, 
αναζητούσε την αναλλοίωτη, και γι’ αυτό µη-αισθητή ουσία, η οποία κατανοούνταν αρχικά ως το όντως 
ον και ταυτόχρονα ως η πραγµατικά θεµελιακή αρχή κάθε όντος. Ο νεώτερος ορθολογισµός αναζητά το 
αµεσολάβητο αρχιµήδειο σηµείο, δηλ. όπως αυτός το κατανοεί, το σηµείο εκείνο, το οποίο θέτει υπό 
όρους τα αισθητά αντικείµενα, δίχως το ίδιο να υπόκειται στους όρους τους. Και στις δύο περιπτώσεις 
(αρχαιότητα και νεώτερη εποχή) υπονοείται ο Λόγος ως αυτή η θεµελιακή αρχή. Στην περίπτωση του 
Πλάτωνα όµως ο Λόγος απόκτά τον ουσιαστικό του προσδιορισµό µέσω της σχέσης του µε το 
υπεραισθητό, το οποίο έχει τη σηµασία αυτού, που µόνος ο Λόγος µπορεί να συλλάβει. Στην περίπτωση 
του Descartes όµως ισχύει κάτι αντίστροφο. Ο Λόγος δεν αποκτά τον ουσιαστικό του προσδιορισµό από 
κάτι που βρίσκεται έξω από αυτόν. Αυτός καθορίζει αντιθέτως τον ουσιαστικό προσδιορισµό κάθε 
αισθητού αναφορικά µε την γνωσιολογική σχέση του τελευταίου ως προς αυτόν τον ίδιο. Τι είδους όµως 
γνωσιολογικές σχέσεις δηµιουργεί το πνευµατικό πεδίο στην καρτεσιανή φιλοσοφία; Η πρώτη 
γνωσιολογική σχέση είναι η σχέση αυτού του πνεύµατος µε τον ίδιο του τον εαυτό. Πως καταλήγει 
όµως κανείς σε αυτό το συµπέρασµα και τι ακριβώς σηµαίνει αυτό; 
       Μέσω της καθολικής αµφιβολίας, µέσω του πλέον οξυµένου σκεπτικισµού κάθε λόγος για την 
πραγµατική ύπαρξη των εξωτερικών ως προς το πνεύµα αντικειµένων εξαφανίζεται. Ούτε στον Λόγο 
ούτε στην βούληση ούτε στο επιθυµητικό αντιστοιχεί κάτι πραγµατικό στον κόσµο. Πρέπει λοιπόν τα 
πάντα τώρα όσα αφορούν τον άνθρωπο και τον κόσµο να θεωρηθούν ότι ανήκουν στο πεδίο του 
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ονείρου; Όχι. ∆ιότι αυτή η αµφιβολία δεν είναι δίχως κάποιο θεµέλιο (grundlos). Η βαθύτερη σηµασία 
της αµφιβολίας είναι πως µέσα από τον δήθεν αφανισµό του εξωτερικού κόσµου αποδίδεται 
ταυτόχρονα στο εσωτερικό-πνευµατικό πεδίο ένα θεµέλιο καθώς το τελευταίο δεν αφανίζεται µαζί µε 
τον πρώτο. Η καθολική αµφιβολία αναδύεται εποµένως ως εκείνο ακριβώς το µέσο, µέσω του οποίου 
αυτός που αµφιβάλει έχει παραπεµφθεί σε κάτι που µένει καθεαυτό αναλλοίωτο και δεν αφανίζεται 
ποτέ. Και αυτό το καθεαυτό αναλλοίωτο είναι ακριβώς αυτή -η µέσω της αµφιβολίας αναδυόµενη- 
σχέση του εσωτερικού-πνευµατικού πεδίου µε τον εαυτό του, εποµένως η αυτοσυνειδησία. Αυτή η 
ανακλαστική σχέση του πνεύµατος µε τον εαυτό του, η οποία πρέπει να γίνει κατανοητή ως η δική του 
βεβαιότητα, µας δίδει τώρα το θεµέλιο για την γνώση του καθετί, που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενό 
της. Ως  τ ι  όµως αναδύεται τώρα ο Λόγος της αυτοσυνειδησίας; Ως η σκέψη που παραπέµπει πάντα 
στον εαυτό της, και έτσι εποµένως ως αυτό που σκέπτεται τον εαυτό του αλλά και ως το πρώτο 
αντικείµενο της σκέψης (ego cogito). Εδώ βρίσκεται το σηµείο «κλειδί» για την αναπροσδιορισµό της 
έννοιας του υποκειµένου στην νεώτερη εποχή. Ως θεµέλιο κάθε γνώσης ισχύει τώρα η -σε κάθε 
αµφιβολία αντιστεκόµενη- βεβαιότητα του φορέα της γνώσης (ego) για τον εαυτό του ως σκεπτόµενης 
ουσίας (res cogitans). Επειδή όµως ο οντολογικός προσδιορισµός (substantia cogitans) αυτής της 
βεβαιότητας αναδύεται καταρχήν µέσω της βεβαιότητας του εγώ και ταυτόχρονα µε αυτήν, λαµβάνει 
έτσι η σκέψη τον προσδιορισµό ενός πνεύµατος που παριστά πρώτα απ’ όλα και πριν από κάθε τι (vor-
stellt) την ίδια του την βεβαιότητα (ego sum). Η παράσταση του εγώ σκέφτοµαι ως το θεµέλιο που 
βεβαιώνεται πρώτο σε κάθε γνώση (vor-gewusster Grund) µας παραπέµπει στο χαρακτηριστικό 
γνώρισµα του νεώτερου ιδεαλισµού: Κάθε γνώση σηµαίνει τώρα Παράσταση (cogitare), η οποία -
παράσταση- σηµαίνει εν τέλει πως κάθε αντικείµενο της γνώσης τίθεται υπό τους όρους της 
παράστασης του εγώ (ich -Vorstellung), ως της πλέον βέβαιης και άµεσης (ή αµεσολάβητης) 
παράστασης. Και όταν παριστώ τον εαυτό µου, υποστηρίζει ο Descartes, παραπέµπω κάθε γνώση στην 
ενορατική βεβαιότητα του εσωτερικού-πνευµατικού πεδίου για τις καθαρές και  έ µ φ υ τ ε ς  ιδέες που 
ενέχονται σε αυτό: πραγµατική ύπαρξη αυτού του πνεύµατος (ergo sum), λογικές και µαθηµατικές 
αρχές,  έννοια του Θεού ως ens realissimum.               
                             
Τώρα µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα το κίνητρο της πολεµικής του Nietzsche ενάντια στην 
νεώτερη µεταφυσική της υποκειµενικότητας. Αυτή η σχέση του φορέα της γνώσης µε τον εαυτό του, η 
οποία µέσω της έννοιας του υποκειµένου κατανοείται ως η πρώτη βεβαιότητα και εποµένως ως το 
θεµέλιο της αλήθειας, ανάγεται από τον Nietzsche σε µία ανάγκη της ζωής. Αυτή η ανάγκη τώρα δεν 
εµφανίζεται ως προϊόν της εξέτασης του πνεύµατος αλλά του σώµατος. Η κατανόηση της 
πολλαπλότητας που δοµεί το σώµα µπορεί να θεωρηθεί ως η βασική κατεύθυνση της φιλοσοφίας του 
Nietzsche, και το εγχείρηµά του να κατανοήσει και να περιγράψει την πλουραλιστική και αντιθετική 
δοµή του σώµατος ως βασικότερη και πρωταρχικότερη σε σχέση µε την συνθετική φύση του Λόγου, 
του χαρίζει µία ανατρεπτική θέση στην ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας. Η κατεύθυνση αυτή της 
σκέψης του υποβαθµίστηκε αρκετές φορές και το κύριο επιχείρηµα γι’ αυτό ήταν σε κάθε περίπτωση ο 
τρόπος µε τον οποίο ο ίδιος κατανοούσε την µεταφυσική. Αρκετοί επιφανείς ερευνητές θεωρούν την 
έννοια που απέδιδε ο Nietzsche στην µεταφυσική ως ολότελα απλοποιηµένη και µάλιστα ακόµη και ως 
παραπλανητική. Ο D. Henrich δηλώνει έπ’ αυτού: 
 

«Υπό τον όρο “µεταφυσική” κατανοώ κάτι διαφορετικό από ό,τι ο Nietzsche όταν της ασκεί κριτική: Όχι την 
παραδοχή ενός “πίσω από τον εδώ”- κόσµο (Hinterwelt) ή έναν υπερβατικό κόσµο (Überwelt), ο οποίος 
διακρίνεται  από αυτόν τον αισθητό µέσω κάποιου Χωρισµού [Chorismos] (δηλ. µέσω µίας πραγµατικής 
οριοθέτησης)»6. 

                                                 
6 D. Henrich, Bewusstes Leben, [Συνειδητή ζωή], σελ. 194, Reclam, Stuttgart, 1993  
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Το κύριο επιχείρηµα ενάντια στην σύλληψη της µεταφυσικής από τον Nietzsche έγκειται συνήθως στο 
ότι, η -υπό τους αυστηρούς όρους της λογικής των εννοιών πραγµατοποιούµενη- οντολογική έρευνα 
µετατρέπεται σε µία αποφασιστική προβληµατική των αξιών  και εν γένει σε µία φιλοσοφία των αξιών.  

Και πράγµατι, οι παραδοσιακές κατηγορίες που αποδόθηκαν στο Ον δεν κατανοούνται από τον 
Nietzsche ως λογικές και σταθερές αλήθειες, αλλά ρητά σαν ένας «-πίσω από τον αισθητό-» κόσµος 
(Hinterwelt)7, δηλ. ως µία υποτίµηση της ύπαρξης (Dasein) και κυρίως ως µία υποτίµηση των όρων που 
αυτή θέτει ως Ζωή, ως κάτι διαρκώς ζωντανό. Μήπως τελικά αυτό που έχει παρερµηνευθεί ή 
απλοποιηθεί είναι η έννοια που δίνει ο Nietzsche στο «υπερβατικό»; ∆εν εκφράζει έναν οντολογικό 
Χωρισµό όπως υπονοεί ο Henrich, τον οποίο άλλωστε πολλοί άλλοι στοχαστές κλόνισαν (Kant). 
Εκφράζει πολύ περισσότερο µία άγνοια ή υποβάθµιση της ύπαρξης και των όρων της ως κάτι 
αποκλειστικά Ζωντανού. Εκφράζει την αποκοπή από κάθε συσχετισµό. Αυτό άλλωστε είδαµε πως 
συνέβαινε και µε την πλατωνική ιδέα. Θα δούµε λοιπόν παρακάτω ότι αυτή η ανατροπή της οντολογίας 
σε µία προβληµατική των αξιών ή σε µία φιλοσοφία των αξιών λαµβάνει πράγµατι χώρα, και όχι µόνο 
δεν αποτελεί απλοποίηση της µεταφυσικής, αλλά τον πυρήνα της νιτσεϊκής φιλοσοφίας, ως ενός -εκ των 
βάθρων- κριτικού εγχειρήµατος εναντίον της µεταφυσικής και των όρων της8. Αυτό λοιπόν που 
λαµβάνει χώρα εδώ δεν έχει να κάνει µε κάποια παραπλανητική απλοποίηση της µεταφυσικής αλλά –
όπως ειπώθηκε πιο πάνω- για µία ανατρεπτική έρευνα ως προς την θεµελιακή αρχή, όχι πλέον του 
όντος, αλλά της µεταφυσικής της ίδιας. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι ο Nietzsche προσπαθεί να φέρει εις 
πέρας ένα τελείως διαφορετικό πρόγραµµα σε σύγκριση µε την αφηρηµένη σκέψη. Το πρόγραµµα αυτό 
αν και αναπτύσσεται πέρα από κάθε λογική ή διαλεκτική αφαίρεση πρέπει να κατανοηθεί ως ακραιφνώς 
φιλοσοφικό, διότι θα µας προσφέρει µία αρχή εξήγησης του Όλου. 
      Και τώρα ερχόµαστε σε ένα αποφασιστικό σηµείο: Το τι ακριβώς εννοούσε ο Nietzsche ως την 
θεµελιώδη αρχή της µεταφυσικής µπορούµε να το πληροφορηθούµε από ένα πολύ σηµαντικό κείµενο 
της Χαρούµενης Επιστήµης. Εκεί ο Nietzsche εξηγεί: 
 

« Η ασυνείδητη µεταµφίεση φυσιολογικών αναγκών υπό το πρόσχηµα του Αντικειµενικού, του Ιδεώδους, καθαρά-
Πνευµατικού πάει τροµακτικά µακριά, και συχνά αναρωτήθηκα, αν -σε γενικές γραµµές- η φιλοσοφία ως τώρα δεν 
ήταν παρά µία ερµηνεία και µία παρερµηνεία του σώµατος. Πίσω από τις υψηλότερες αξιολογήσεις , από τις οποίες 
µέχρι τώρα καθοδηγήθηκε η ιστορία της σκέψης, βρίσκονται κρυµµένες παρερµηνείες της σωµατικής κατασκευής, είτε 
και αν προέρχονται αυτές από άτοµα, είτε από κοινωνικές τάξεις, είτε από ολόκληρες φυλές. Πρέπει κανείς να 
θεωρήσει όλες αυτές τις τολµηρές τρέλες της µεταφυσικής, ειδικότερα αυτές τις απαντήσεις που δίνει στο ερώτηµα για 
την αξία της ζωής, καταρχήν ως συµπτώµατα συγκεκριµένων σωµάτων. Και αν αυτού του είδους οι καταφάσεις ή οι 
αρνήσεις του κόσµου περιέχουν εντός τους , αν τις δούµε συνολικά και µε επιστηµονικό τρόπο, έστω και έναν σπόρο 
κάποιας σηµασίας, είναι το ότι δίνουν στον ιστορικό και στον φυσιολόγο πολύτιµους υπαινιγµούς ως συµπτώµατα, 
όπως είπαµε, του σώµατος (…). Σε όλο µέχρι τώρα το φιλοσοφείν το ζήτηµα δεν ήταν ποτέ η «αλήθεια», αλλά κάτι 
διαφορετικό, ας πούµε η υγεία, το µέλλον, η ανάπτυξη, η δύναµη, η ζωή…» 9. 
 

∆εν καθοδηγήθηκε εποµένως η αφηρηµένη σκέψη από λογικές-τυπικές κατηγορίες, οι οποίες θα 
µπορούσαν να αναχθούν σε µία καθαρή νόηση, αλλά από αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες µάλιστα 
προσδιορίστηκαν σε αντίθεση ως προς αυτό από το οποίο ριζώνουν, δηλ. ως παρερµηνείες ή ως 

                                                 
7 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], ( I ), “Von den Hinterweltern”, σελ. 30-34, Kröner Verlag, 
Leipzig 1930. (Μεταφράζουµε τον όρο Hinterwelt όχι επί λέξει, αλλά ως αυτό που πραγµατικά εννοείται από αυτόν. Την 
παραποµπή δηλ. σε όρους άλλους από αυτούς της αισθητής σε εµάς ζωής).       
8 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §507, σελ. 348, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996: «“Ο αληθινός 
και ο φαινοµενικός κόσµος”. Αυτή η αντίθεση οδηγήθηκε από εµένα σε σχέσεις αξιών. Έχουµε προβάλλει τους  όρους της 
συντήρησής µας σε  κ α τ η γ ο ρ ή µ α τα  του όντος εν γένει. Το ότι ο “αληθινός” κόσµος δεν είναι µεταβαλλόµενος και εν 
τω γίγνεσθαι, αλλά ένας κόσµος που είναι, προκύπτει από το ότι πρέπει να είµαστε σταθεροί σε αυτό που πιστεύουµε ώστε 
να αναπτυχθούµε» [δική µας η µετάφραση].       
9 Fr. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, [Η χαρούµενη επιστήµη], Πρόλογος §2, KSA III, σελ. 348-349 
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υποτίµηση και απαξίωση του σώµατος και εν γένει της ζωής. Η ανακάλυψη εποµένως της εναντιότητας 
και άρα του ακατάλυτου συσχετισµού του ζωντανού πεδίου (ή του πεδίου στο οποίο κατεξοχήν 
εκφράζεται η ζωή) στο σώµα εγείρει εποµένως για τον Nietzsche ταυτόχρονα την προβληµατική των 
αξιολογήσεων και την χαρακτηρίζει µάλιστα ως την ουσία του φιλοσοφείν. Από την στιγµή που οι 
διαδικασίες της «σωµατικής κατασκευής» και των «αξιολογικών κρίσεων» αλληλεπιδρούν και αποτελούν 
αµοιβαία συνάρτηση, η φιλοσοφία του µέλλοντος δεν αναδύεται πλέον ως αφηρηµένη µεταφυσική, 
αλλά ως ψυχολογία και φυσιολογία του Σώµατος. Ο νέος τρόπος σκέψης προσανατολίζεται πλήρως σε 
αξιολογικές κρίσεις. Όπως εξηγεί περαιτέρω ο Nietzsche: «η ίδια ζωή έγινε τώρα το πρόβληµα»10. Το 
αυθεντικό ερώτηµα αφορά τώρα, όχι την απρόσκοπτη αλήθεια, αλλά την ζωή, δηλ. την αξία (Wert) της 
και το νόηµά (Sinn)των εναντιοτήτων της. Θα δούµε µε λεπτοµέρειες παρακάτω ότι αυτή η 
προβληµατική των αξιών δεν έχει εµπειρικό-ψυχολογικό και συνεπώς µη-φιλοσοφικό χαρακτήρα και 
πως ακόµη θα πρέπει να τοποθετηθεί ως συνέπεια µίας νέας σηµασίας της φιλοσοφίας στο πεδίο της 
υποκειµενικότητας. Καταρχήν όµως προϋποθέτει αυτή η νέα σηµασία την πραγµάτωση µίας 
θεµελιώδους κριτικής ενάντια στους κύριους όρους της παραδοσιακής και επικρατούσας 
υποκειµενικότητας. Το ιδιαίτερο αυτής της κριτικής είναι πως δεν έχει απλά και µόνο αρνητικό 
χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα µε την πραγµάτωσή της διαρκώς αναδύονται νέα περιεχόµενα.          
 

 
 
 
 

Μετάβαση στην ανάλυσή µας 
                                        
     Έχουµε ήδη δει ότι το οντολογικό ερώτηµα για το είναι του όντος ανάγεται από τον Nietzsche στο 
ανακλαστικό ερώτηµα για την θεµελιακή αρχή της ίδιας της µεταφυσικής. Μέσα από αυτήν την 
ανατροπή επιχειρεί ο φιλόσοφος να κερδίσει µία νέα βάση για τον επαναπροσδιορισµό της κλασικής 
ερώτησης «τι είναι ο άνθρωπος;» (Was ist der Mensch?). Και µία πρώτη του απάντηση έχει ως εξής: O 
άνθρωπος είναι αυτή η θεµελιακή αρχή της µεταφυσικής11. Ως τι όµως βρίσκεται ο άνθρωπος στα 
θεµέλια της παραδοσιακής µεταφυσικής; Τι προσδιορίζει την ουσία του φορέα της γνώσης καθώς και 
κάθε αντικειµένου της; Αν οδηγήσουµε την προσοχή µας στην εσωτερική σύνδεση αυτών των 
ερωτήσεων θα κατανοήσουµε καλύτερα σε τι αποβλέπει η επίθεση του Nietzsche στον Descartes και 
στον Kant.  
      Από την εποχή του Descartes βρίσκεται στο προσκήνιο της φιλοσοφίας, µε διάφορες παραλλαγές, 
µία πολύ πειστική θεώρηση για την ουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τον Descartes, είναι 
το πνεύµα που παραπέµπει διαρκώς στον εαυτό του, και άρα αποτελεί κατά βάθος την ουσία που είναι 
βέβαιη για τον εαυτό της. Είναι δηλ. η ουσία που ανακλάται στον εαυτό της. Ο προσδιορισµός του 
ανθρώπου ως προς την ουσία του οδηγείται τώρα ξεκάθαρα προς το εσωτερικό πεδίο και αυτό µπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως πνεύµα. Η έννοια «πνεύµα» δεν έχει να κάνει σε τίποτα εδώ µε µία θρησκευτική 

                                                 
10 Ό. π.. σελ. 350  
11 Fr: Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, [ Ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα], KSA II, (Ι) , §16, σελ. 36-37 : “ (…) Από 
το γεγονός ότι εδώ και χιλιετίες κοιτάξαµε τον κόσµο µε ηθικές, αισθητικές, θρησκευτικές αξιώσεις, µε µία σχεδόν τυφλή 
ροπή, πάθος και φόβο παραδοµένοι πλήρως στις απρέπειες  της µη-λογικής σκέψης, έγινε αυτός ο κόσµος βαθµιαία τόσο 
αξιοθαύµαστα πολύχρωµος, τροµαχτικός, βαθύς σε σηµασία, γεµάτος ψυχή. Απέκτησε χρώµα, όµως εµείς ήµασταν οι 
ζωγράφοι. Η ανθρώπινη διάνοια άφησε να εµφανιστεί το φαίνεσθαι και άφησε να προβληθούν οι παραπλανητικές 
θεµελιώδεις συλλήψεις της στα πράγµατα. Αυτό που εµείς τώρα ονοµάζουµε κόσµο είναι το αποτέλεσµα ενός σωρού από 
πλάνες και φαντασιώσεις, που προκύπτουν σταδιακά στο σύνολο της ανάπτυξης της οργανικής ουσίας, µεγαλώνουν σε 
αµοιβαίο συσχετισµό και κληρονοµούνται τώρα σε εµάς ως σαν συγκεντρωµένος θησαυρός ολόκληρου του παρελθόντος, -
ναι ως θησαυρός: διότι η αξία του ανθρώπινου µας χαρακτήρα εκεί εδράζεται (…)”, [δική µας η µετάφραση].     
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παράσταση του υπερβατικού ή του υπερφυσικού στον άνθρωπο, παρά µόνο παραπέµπει σε όλο το 
φάσµα των συνειδησιακών δραστηριοτήτων ή λειτουργιών

12. Είτε έχει ο άνθρωπος καθαρές 
\αφηρηµένες σκέψεις, είτε απλά συναισθήµατα, είτε καθιστά κάτι χιµαιρικό ως αντικείµενο της 
βούλησης του, αποκτά σε κάθε περίπτωση µία σταθερή βάση, η οποία πρέπει να κατανοηθεί ως  η δική 
του βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα λαµβάνει πριν απ’ όλα την σηµασία του εγώ σκέφτοµαι. Αποκτά 
εποµένως ο άνθρωπος τον προσδιορισµό της ουσίας του µέσω της ανακλαστικής του σχέσης µε όλο το 
φάσµα των εσωτερικών του λειτουργιών. Το αρχιµήδειο σηµείο του «εγώ σκέφτοµαι» σηµαίνει λοιπόν 
ότι ο προσδιορισµός του ανθρώπου ως προς την ουσία του έγκειται στον αυτό-ανακλαστικό συσχετισµό 
του συνειδησιακού πεδίου, µία συσχέτιση που φέρνει σε τελική ανάλυση στην επιφάνεια τον 
αυθύπαρκτο χαρακτήρα της συνείδησης.  
      Για τον Nietzsche παρ’ όλα αυτά είναι µάταιη κάθε απαίτηση για την ανεύρεση µίας απόλυτης 
βεβαιότητας ή µίας δίχως προϋποθέσεις αλήθειας. Πρέπει να ξεφύγουµε κάθε συσχετισµού για να 
βεβαιωθούµε ως προς ένα αρχιµήδειο σηµείο. Κάτι τέτοιο όµως θα ενείχε µία εξωτερική προοπτική, η 
οποία δεν θα συµπεριλάµβανε πλέον κάτι που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντικείµενο γνώσης. 
Εάν τώρα (σαν συνέπεια του ανακλαστικού ερωτήµατος για το θεµέλιο της ίδιας της µεταφυσικής) 
θεωρηθεί ως φορέας αλλά και ταυτόχρονα ως αντικείµενο της γνώσης ο ίδιος ο άνθρωπος, όπως κάνει ο 
Descartes, δεν επιτρέπεται να µην λάβει κανείς υπόψη του έναν διάµεσο που να µεσολαβεί αυτόν τον 
αυτό-αναφορικό γνωσιολογικό συσχετισµό. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι θα µπορούσαµε να εξετάσουµε 
ένα αντικείµενο δίχως ταυτόχρονα να συσχετιζόµαστε µε αυτό. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Nietzsche όταν 
λέει πως ανακαλύπτει µία contradictio in adiecto (αντίφαση στους όρους) σε κάθε απαίτηση για «άµεση 
βεβαιότητα» ή για «απόλυτη γνώση»13. Ο Descartes τόνισε πρώτος τον έµµεσο (mittelbar) χαρακτήρα 
της φυσικής γνώσης. Αυτό το θεµελιώδες όµως για την ιστορία και την εξέλιξη της φιλοσοφίας γεγονός 
αναιρείται από τον ίδιο, κατά την στιγµή εκείνη που παραπέµπει σε µία µεταφυσική αρχή, η οποία 
δήθεν ξεφεύγει κάθε µεσολάβησης (Mittelbarkeit) και συσχετισµού. Αυτό βέβαια το έκανε γιατί ήθελε 
ένα θεµέλιο ακόµη και για την φυσική γνώση. Ο ανακλαστικός χαρακτήρας του ερωτήµατος για το 
θεµέλιο της ίδιας της µεταφυσικής στοχεύει εποµένως στην διάλυση του αυτό-αναφορικού χαρακτήρα 
που ενέχεται στην έννοια του ανθρώπου ως σκεπτόµενη ουσία. Η κριτική του Nietzsche στρέφεται 
εποµένως ενάντια στην µεταφυσική της υποκειµενικότητας, διότι µε αυτήν πλέον η έννοια της αλήθειας 
εξαρτάται πλήρως από την διαπίστωση µίας αυθύπαρκτης, έξω από κάθε συσχετισµό (εκτός από τον 
αυτό-αναφορικό και ας θυµηθούµε εδώ και το απόσπασµα από τον πλατωνικό Παρµενίδη) 
ευρισκόµενης, ουσίας. Γι’ αυτήν ακριβώς την έννοια της αλήθειας επεξηγεί ο Nietzsche: 
 

«(…) Η έννοια της αλήθειας είναι παράλογη. Ολόκληρο το πεδίο του “αληθούς/ ψευδούς” έχει να κάνει 
αποκλειστικά µε συσχετίσεις µεταξύ ουσιών, όχι µε το “καθεαυτό”. Και υπάρχει µία “καθεαυτή ουσία” (µόνο οι 
συσχετίσεις καταρχήν κατασκευάζουν ουσίες) τόσο λίγο όσο µία καθεαυτή γνώση»14. 
 

Σ’ αυτό το σηµείο είναι φανερή και αυτονόητη η κριτική αντιπαράθεση του Nietzsche προς την 
καρτεσιανή έννοια της αλήθειας. Η σταθερή πεποίθηση του Nietzsche για την αναντικατάστατη 
σχεσιακότητα (Relational-ität) του γίγνεσθαι ως θεµελιώδης προσδιορισµός της ζωής και κάθε ζωντανής 
ουσίας του παρέχει την αφορµή για την αναίρεση της παραδοσιακής µεταφυσικής, η οποία είτε υπό την 
µορφή µίας φιλοσοφίας της υπόστασης (αρχαιότητα), είτε υπό την µορφή µίας φιλοσοφίας της 
υποκειµενικότητας (φιλοσοφία της νεώτερης εποχής), πάντα παραπέµπει στην αυθυπαρξία του 
εκάστοτε αληθινού όντος. Στο προαναφερθέν απόσπασµα ο Nietzsche παρατηρεί την εσωτερική 

                                                 
12 R. Descartes, Die Prinzipien der Philosophie, [Οι αρχές της φιλοσοφίας], §§ 8, 9, 48, Felix Meiner Verlag, hrsg. Artur 
Buchenau Hamburg, 1992 
13 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §16, εκδ. Νησίδες, σελ. 26, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
14 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §625, σελ. 423, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
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σύνδεση ανάµεσα στην έννοια της αλήθειας και στην έννοια της ουσίας ή υπόστασης  και αµέσως την 
αντικαθιστά µέσω µίας πρωταρχικής σύνδεσης συσχετισµού των όντων µεταξύ τους. Αυτό που τώρα 
γίνεται παραδεκτό δεν είναι µία καθεαυτή αλήθεια, αλλά ένα ανυπέρβλητο πλέγµα συσχετισµών. Ο 
προσδιορισµός της ουσίας δεν έγκειται πλέον στην δήθεν αυθυπαρξία µίας υπόστασης, που κατανοείται 
ως το αρχιµήδειο σηµείο, αλλά αντιθέτως ο προσδιορισµός του όντος ως προς την ουσία του προκύπτει 
από την συσχέτισή του µε ένα άλλο ον, η µε µία οµάδα-σύµπλεγµα όντων15. Βλέπουµε λοιπόν στο 
απόσπασµα που µόλις παραθέσαµε στην υποσηµείωση, πως η ουσία και άρα η αλήθεια ορίζονται σε 
αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο. Η ουσία δεν έχει σχέση µε την αυθυπαρξία και το αναλλοίωτο 
αλλά αντιθέτως µε τον συσχετισµό. Η αλήθεια δεν προσδιορίζει κάτι καθεαυτό ή ένα όντως ον παρά µία 
αµοιβαία επίδραση και µία σχέση έντασης. Βλέπουµε εδώ επίσης γιατί το ον θα προσδιοριστεί από τον 
Nietzsche µε την έννοια της δύναµης ή της ποσότητας της δύναµης, δηλ. µε έναν τρόπο που δεν 
εδράζεται στην αφαίρεση και στον καθολικό χαρακτήρα της έννοιας. Γιατί το ον τώρα δεν είναι η παλιά 
έννοια, που προέκυπτε αφαιρετικά ή γενο-λογικά από το εύρος των όντων, αλλά είναι το ον στην 
συσχέτιση και επίδραση προς και από τα άλλα όντα. Έννοια αναφαίρετη, από την οποία δηλ. δεν µπορεί 
να αποσπαστεί το ον ως είδος ή γένος. Γι’ αυτό και δεν αφαιρεί ο Nietzsche γενο-λογικά από το 
γίγνεσθαι, αλλά το ορίζει δυναµικά. Από όλα αυτά προκύπτει ότι µε τον Nietzsche λαµβάνει χώρα ένα 
εγχείρηµα, όχι απλοποίησης, αλλά ριζικής ανατροπής της µεταφυσικής, δηλ. του τρόπου σύλληψης του 
όντος και κατ’ επέκταση της αλήθειας. Και θα πρέπει φυσικά να περιµένει εδώ κανείς µία αντίστοιχη 
ανατροπή των κατηγοριών εκείνων που συνόδευσαν τον παραδοσιακό τρόπο του φιλοσοφείν (π.χ. 
«ενότητα» και «ταυτότητα»). Παρακάτω θα δούµε µε λεπτοµέρειες τι ακριβώς συνεπάγεται αυτή η 
δυναµική σύνδεση συσχετισµού των όντων, τι ακριβώς συνδέεται µέσω αυτής και σε τι ανάγεται τελικά 
ο αγώνας του Nietzsche ενάντια στην µεταφυσική, σε ποια νέα µορφή του φιλοσοφείν οδηγεί; Ποια 
είναι η περίφηµη φιλοσοφία του µέλλοντος την οποία επικαλείται πολύ συχνά ο Nietzsche; Αλλά για 
όλα αυτά προαπαιτείται µία ουσιαστική κατανόηση της λειτουργίας του παραδοσιακού τρόπου σκέψης. 
Καταρχήν η κριτική –ως κριτικό αλλά και αναστοχαστικό ερώτηµα για τον φορέα της µεταφυσικής 
γνώσης- φέρνει στην επιφάνεια έναν καλά κρυµµένο ρόλο της γλώσσας και ακόµη περισσότερο µία 
παραπλανητική και ψευδεπίγραφη ερµηνεία της υποκειµενικότητας ή του υποκειµενικού στον χώρο της 
µεταφυσικής (Αιτιότητα, Τελεολογία, ελευθερία της βούλησης). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Ό. π., §635, σελ. 429: « Αν εξαφανίσουµε αυτά τα στοιχεία, τότε δεν αποµένει κανένα πράγµα, παρά µόνο δυναµικές 
ποσότητες σε µία σχέση έντασης µε άλλες δυναµικές ποσότητες. Η ουσία τους έγκειται στην σχέση τους µε όλες τις άλλες 
ποσότητες, στην “επίδρασή” τους πάνω σε αυτές» [η µετάφραση δική µας]. 
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Πρώτο Μέρος: Κριτική της Υποκειµενικότητας 
 

I. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 

 
                                 α. Η έννοια της αλήθειας και ο θάνατος του Θεού 

 

Η αλήθεια αποτελεί µία πολύ δύσκολη λέξη. Αρκεί µονάχα να σκεφτούµε ότι σχεδόν κανένας πέρα από 
τους προφήτες στα ιερά κείµενα δεν ισχυρίζεται ότι αρθρώνει την απόλυτη αλήθεια. Όταν ισχυρίζεται 
κάποιος ότι αρθρώνει την αλήθεια, περιορίζεται συνήθως σε ένα πολύ συγκεκριµένο ζήτηµα και όχι σε 
κάποιο καθολικό. Ακόµη και όταν ο φυσικός ερευνητής ανακαλύπτει την αρχή µίας κανονικότητας 
εντός του κόσµου, τον διατυπώνει σαν ένα γενικό και καθολικό φυσικό νόµο, του οποίου η σηµασία για 
τις ηθικές µας κρίσεις µπορεί να είναι και µηδαµινή. Μόνο µία αρχή που θα αφορούσε ταυτόχρονα τον 
φυσικό και τον πνευµατικό κόσµο θα µπορούσε να αναδειχθεί ως η απόλυτη αλήθεια. Ποια ήταν λοιπόν 
πάντοτε η λέξη για αυτήν την αλήθεια που ισχύει για καθετί και αφορά το καθετί; Όσον έχει να κάνει µε 
την θρησκεία η απάντηση είναι η εξής: ο Θεός ή εν γένει το θεϊκό στοιχείο. Θα µπορούσε τώρα να έρθει 
στην επιφάνεια η βαθύτερη σηµασία της ρήσης του Ζαρατούστρα για τον θάνατο του Θεού. Η ρήση του 
Ζαρατούστρα ότι “ο Θεός πέθανε” εδράζεται στην διαπίστωση ότι η παραδοσιακή κατανόηση της 
αλήθειας, ή αλλιώς κάθε απαίτηση µίας αλήθειας που ισχύει και εξηγεί τα πάντα, είναι νεκρή. Και 
κυρίως εννοείται εδώ το χαρακτηριστικό κέντρο αυτής της αλήθειας: ο Θεός, ως η µοναδική αρχή του 
Όλου, σηµαίνει µία αµετάβλητη, µη-γινόµενη, άχρονη και µία µη αισθητή, καθεαυτή και δι’ εαυτή 
υπάρχουσα πηγή αυτού του Όλου. Η ρήση του Ζαρατούστρα εκκινεί εποµένως από την θρησκευτική 
κατανόηση της αλήθειας. Αφορά όµως επίσης κατεξοχήν και αυτό το είδος της βάσει αρχών ερµηνείας 
του Όλου, η οποία, ως µεταφυσική σκέψη. αναζητούσε πάντοτε την αιωνίως άφθαρτη υπόσταση αυτού 
του Όλου. Η διδασκαλία του Ζαρατούστρα στοχεύει εποµένως σ’ αυτό το σηµείο να φέρει στο φως τους 
ρητούς οι ανοµολόγητους όρους κάθε υποστασιοποιηµένης ερµηνείας του Όλου και µέσω µίας νέας 
κατανόησης της ζωής να υποβάλλει σε ανελέητη κριτική αυτούς τους θεµελιακούς όρους κάθε 
µεταφυσικής. 
      Ως το πλέον σηµαντικό στοιχείο αυτού του κριτικού εγχειρήµατος πρέπει να θεωρηθεί αυτή 
ακριβώς η νέα κατανόηση των αντιθέσεων ή συσχετισµών, οι οποίοι αποτελούν την ζωή.  Ότι αυτός ο 
επαναπροσδιορισµός της ζωής στέκει σε άµεση σχέση µε την περίφηµη ρήση του Ζαρατούστρα για τον 
θάνατο του Θεού, και ότι ακόµη ο ίδιος αυτός  συµβολίζει την ανατροπή του παλαιού ιδεώδους για την 
αλήθεια, είναι κάτι που προκύπτει ήδη από την ισχυρά συµβολική γλώσσα του Ζαρατούστρα στον 
Πρόλογο των λόγων του. Λέει εκεί ότι κατά την διάρκεια της καθόδου του (ο όρος «δύση» [Untergang] 
είναι συµβολικός και υπονοεί την κάθοδο και την τριβή του Ζαρατούστρα µε ένα πλήθος που δεν 
κατανοεί και παρανοεί τη νέα αυτή διδασκαλία του για την συγκρότηση της ζωής) συνάντησε µπροστά 
του έναν γέροντα και άγιο16. Ο άγιος αυτός είναι όπως και ο Ζαρατούστρα ένας µοναχικός κάτοικος του 
βουνού. Περνάει όµως την ώρα του δοξάζοντας τον Θεό. ∆εν έχει ακούσει τίποτε για το ότι ο Θεός 
πέθανε. Τι σηµαίνει ακριβώς αυτή η αξιοπερίεργη συνάντηση των δύο µοναχικών; ∆εν σηµαίνει τίποτε 
άλλο, παρά την συνάντηση δύο διακριτών διδαχών, οι οποίες, όπως και τα πρόσωπα που τις 
αντιπροσωπεύουν ακολουθούν αντίθετες πορείες. Ο άγιος (στο όνοµα του Θεού) δοξάζει ακόµη την 
παραδοσιακή κατανόηση της αλήθειας, η οποία σηµαίνει µία πνευµατική αρχή του Όλου. Γι’ αυτό 
εποµένως η ανθρωπότητα θεωρείται ανάξια απέναντί της. Λέει λοιπόν ο άγιος γέροντας: 
 

                                                 
16 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], Πρόλογος, §2, σελ. 6-8, Kröner Verlag, Leipzig 1930 
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«Τώρα αγαπάω τον Θεό: δεν αγαπώ τους ανθρώπους. Η ανθρωπότητα µου µοιάζει σαν ένα ατελές-
ανολοκλήρωτο ζήτηµα. Η αγάπη προς τους ανθρώπους θα µε σκότωνε»17. 

  
Ο πνευµατικός εποµένως χαρακτήρας της παλαιάς απόλυτης αλήθειας δεν αφορά την ανθρωπότητα, η 
οποία βρίσκει το θεµέλιο της µονάχα στο πεδίο της υλικής ζωής (γι’ αυτό ακριβώς και σηµαίνει για τον 
άγιο ένα ατελές ζήτηµα). Η νέα διδασκαλία πάντως στρέφεται και σπεύδει προς τους ανθρώπους. Η 
µοναχική παραµονή του Ζαρατούστρα στο βουνό δεν είχε άλλωστε σε τίποτα να κάνει µε την µακάρια 
ηρεµία του άγιου ασκητή. ∆εν πέρασε την ώρα του εκεί προκειµένου να διατηρήσει µία παλαιά διδαχή, 
της οποίας η κυριαρχία εντός του πεδίου της κοινωνικής ζωής ολοένα και κλονίζεται. Ο Ζαρατούστρα 
δεν δόξασε ούτε τραγούδησε την παλαιά σοφία. Αντίθετα “αφουγκράστηκε πάρα πολύ τα ρυάκια και τα 
δέντρα”18. Αυτό υπονοεί ότι ερεύνησε τον πραγµατικό χαρακτήρα της ζωής στην γη. Αυτή λοιπόν η νέα 
διδασκαλία συλλαµβάνει την ανθρωπότητα ως ένα απαραίτητο και αναπόφευκτο στάδιο ενός 
πρωτάκουστου νοήµατος εντός του Όλου, σύµφωνα µε την διαπίστωση µίας µεγάλης δυνατότητας του 
ανθρώπου (και κάθε ζωντανού όντος) για ολοένα και πιο ισχυρή αυτό-ανάπτυξη. 
 

« Όλα τα πλάσµατα µέχρι τώρα δηµιούργησαν κάτι πάνω από αυτά: και εσείς θέλετε να είστε η άµπωτη 
αυτής της µεγάλης πληµµυρίδας, και θα προτιµούσατε να επιστρέψετε στο ζώο από το να υπερβείτε τον 
άνθρωπο»19.        
 

Η νέα διδασκαλία αναπτύσσεται εποµένως ταυτόχρονα µε την διαπίστωση του πραγµατικού χαρακτήρα 
κάθε όντος αναφορικά µε την ζωντανή του ύπαρξη. Ο κλονισµός του παλαιού ιδεώδους µίας δίχως 
όρους και καθολικής αλήθειας σχετίζεται άµεσα µε την ανάδυση µίας νέας έννοιας της ζωής. Ο 
Ζαρατούστρα είναι απολύτως πεπεισµένος ότι µία “ακηλίδωτη γνώση”20 δεν µπορεί να έχει πλέον 
κάποιο συγκεκριµένο νόηµα, καθόσον αυτή αγνοεί τον σωστό προσδιορισµό της έννοιας της ζωής, ενώ 
ισχυρίζεται επίσης ότι τα πάντα εκκινούν από το πεδίο των ζωντανών όντων (der lebendigen Seienden). 
Εντός αυτού του πεδίου επικρατεί ένας τόσο απόλυτος  σ υ σ χ ε τ ι σ µ ό ς  όλων των στοιχείων µεταξύ 
τους, όπου τίποτε πλέον δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως το δίχως όρους ή ως καθεαυτή ουσία. Αυτό το 

ιδεώδες δεν αληθεύει πλέον ούτε για την καθαρή γνώση ούτε για τον φορέα της γνώσης. Η φιλοσοφία 
του Nietzsche µπορεί λοιπόν, ένεκα της αφετηρίας της, να χαρακτηριστεί ως φιλοσοφία της ζωής. 
Στρέφεται, ως τέτοια, ολοκληρωτικά ενάντια στο θρησκευτικό κοσµοείδωλο, το οποίο ουσιαστικά 
εδράζεται στην παραδοχή µίας πνευµατικής, και γι’ αυτό ακριβώς εκτός του πεδίου της γήινης ύπαρξης 
ευρισκόµενης, απόλυτης αρχής. Αυτή η αρχή ονοµάζεται Θεός. 
      Ποια είναι όµως τώρα η σχέση ανάµεσα στην διδασκαλία του Ζαρατούστρα για την αλήθεια και 
στην νεώτερη µεταφυσική; ∆ιότι µπορεί κάποιος κάλλιστα να ισχυριστεί ότι η µεταφυσική της 
νεώτερης εποχής προσέγγισε και έφτασε η ίδια στον οριστικό κλονισµό της παλαιάς θρησκευτικής 
αντίληψης. Και αυτό είναι σωστό. Είναι εποµένως αδικαιολόγητη η εξίσωση του πεδίου της 
µεταφυσικής µε το θρησκευτικό θεµέλιο του θεϊκού πνεύµατος από τον Ζαρατούστρα;  
      Για να το ερευνήσουµε αυτό πρέπει αρχικά να θυµηθούµε ότι το καρτεσιανό εγχείρηµα στόχευε 
στην απόκτηση ενός ακλόνητου θεµελίου της γνώσης. Αυτό το αρχιµήδειο έρεισµα λαµβάνει 
αναγκαστικά τον χαρακτήρα της συνείδησης, διότι πολύ απλά ανακύπτει µία αντίφαση όταν ένα εγώ 
αµφιβάλει για το αν υπάρχει. Η καρτεσιανή προτεραιότητα της συνείδησης έχει ένα γνωσιολογικό 
χαρακτήρα και ως βαθύτερη συνέπεια της µπορεί να θεωρηθεί η διάκριση ανάµεσα σε έναν φορέα της 
γνώσης, ο οποίος σκέπτεται, και σε ένα γνωστικό αντικείµενο, το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της 

                                                 
17 Ό. π., σελ. 7 
18 Ό. π., §5, σελ. 15 
19 Ό. π., §3, σελ. 8 
20 Ό. π., (II), Von der unbefleckten Erkenntnis, [Για την ακηλίδωτη γνώση], σελ. 132, Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
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σκέψης (=παρίσταται). Αυτή η διάκριση είναι σηµαντική, καθόσον τώρα το γνωστικό υποκείµενο, 
έχοντας την σηµασία την αυτοσυνειδησίας, παρουσιάζεται ως η αντίθεση του υλικού υπο-κειµένου και 
µε αυτόν τον τρόπο αποκτούν και τα δύο την διαφοροποιηµένη υπόστασή τους. Το αρχιµήδειο έρεισµα 
του “cogito ergo sum” έχει ως άµεση συνέπεια εποµένως την διάκριση ανάµεσα σε δύο διακριτούς 
πόλους: της γνωρίζουσας (συνειδητής) και της εκτατής (σωµατικής) υπόστασης. Η συνειδητή υπόσταση 
εµφανίζεται τώρα στην θέση της πρώτης υπόστασης, καθόσον του όντος προηγείται τώρα η γνώση του. 
Από την καρτεσιανή µεταφυσική προκύπτουν εποµένως δύο σηµαντικές συνέπειες: α) Στην αφετηρία 
του Descartes πρέπει να αποδοθεί πρωταρχικά µία γνωσιοθεωρητική προτεραιότητα, η οποία σηµαίνει 
σε τελική ανάλυση το οριστικό τέλος της Αποκάλυψης. ∆ιότι η σκέψη του ego cogito προηγείται της 
σκέψης του Θεού, του τέλειου όντος. H ιδέα της άπειρης υπόστασης είναι δυνατό να συλληφθεί µόνο 
µέσω της παρουσίας της στο εσωτερικό πεδίο (συγκεκριµένα εντός του συνόλου των έµφυτων ιδεών) 
µίας σκεπτόµενης ουσίας. ∆ίχως ένα γνωρίζων και συνειδητό εγώ παραµένει η ιδέα του Θεού, όπως και 
κάθε άλλη ιδέα, άγνωστη και αθεµελίωτη. Γι’ αυτό ακριβώς, από τον Descartes και µετά, κάθε 
απαίτηση αλήθειας που θεµελιώνεται σε εξωτερικά δεδοµένα, και όχι στην σκέψη την ίδια, 
αποδείχνεται ως κηδεµονία. Μέσω του Descartes περιορίζεται η Αποκάλυψη στο πεδίο της απλής 
πίστης. Μέσω αυτού λοιπόν αφανίζεται η θρησκευτική απαίτηση της αλήθειας, και έτσι  η εξοµοίωση 
των δύο παραδόσεων, σε ό,τι αφορά την έννοια τους για την αλήθεια από τον Ζαρατούστρα, µοιάζει 
αδικαιολόγητη. β) Επειδή όµως ακριβώς η αφετηρία του Descartes είναι γνωσιοθεωρητικού χαρακτήρα 
δεν επαρκεί ώστε να εγγυηθεί µία πλήρη θεωρία της αλήθειας. Μέσα από αυτήν αποκτούµε µία 
αδιάσειστη βάση για την θεµελίωση της γνώσης µας, δηλ. για την δυνατότητα γνώσης καθεµιάς από τις 
ιδέες µας (* ο όρος ιδέα στον Descartes έχει φυσικά την σηµασία της παράστασης και όχι της 
πλατωνικής ιδέας). ∆ιότι η αναγνώριση του θεµελίου του cogito συνεπάγεται ότι ο εσωτερικός πυρήνας 
της γνώσης έγκειται στην παράσταση, ως του τρόπου γνώσης κάθε αντικειµένου στο πεδίο ενός 
συνειδητού υποκειµένου. Η σκεπτόµενη και γνωρίζουσα υπόσταση (το συνειδητό υποκείµενο) έχει 
εποµένως, όσον αφορά την σχέση του προς τον υλικό κόσµο, καταρχήν µόνο µία γνωσιολογική, και όχι 
µία οντολογική, προτεραιότητα. Ο υλικός κόσµος παρίσταται µέσω των εσωτερικών λειτουργιών µίας 
συνειδητής ουσίας, αποτελεί όµως ταυτόχρονα µία διαφορετική ανεξάρτητη υπόσταση. Η υπόσταση ως 
ύλη έχει ως γνωστόν για τον Descartes δύο όψεις: αφενός αποδέχεται αυτός µία realitas formalis 
(µορφική αλήθεια) και αφετέρου µία realitas objektiva (αντικειµενική αλήθεια). Η πρώτη εκφράζει την 
αµεσολάβητη-καθεαυτή ύπαρξη της ύλης και εν γένει των σωµάτων. Η δεύτερη αντιθέτως εκφράζει την 
παραστασιακότητα ως τον τρόπο σύλληψης της υλικής υπόστασης στο πεδίο του συνειδητού. Ακριβώς 
εδώ λοιπόν έγινε φανερό ότι το γνωσιοθεωρητικό έρεισµα του cogito αδυνατεί από µόνο του να 
θεµελιώσει µία θεωρία της αλήθειας. Η παράσταση χρειάζεται µία  ο ν τ ο λ ο γ ι κ ή  βάση προκειµένου 
να συνδέσει αλλά και να θεµελιώσει πλήρως τις δύο πλευρές της παράστασης. ∆ιότι εδώ –και αυτό 
είναι το σηµαντικό- ο κλασικός προσδιορισµός της αλήθειας µένει απαράλλακτος: Ταύτιση του 
αντικειµένου της παράστασης µε την ιδέα του ή την παράστασή του εντός της συνείδησης. Το Cogito 
εποµένως εκφράζει στο επίπεδο µίας θεωρίας της αλήθειας µονάχα την µία πλευρά της παράστασης. 
Μόνο αυτό που συµπεριλαµβάνει και τις δύο πλευρές της παράστασης µπορεί να είναι ο εγγυητής και 
το πραγµατικό θεµέλιο της αλήθειας. Και αυτός ο εγγυητής µπορεί, κατά τον Descartes, να είναι µόνο ο 
Θεός. “Θεός” σηµαίνει γι’ αυτόν την πρώτη και άπειρη ουσία, η οποία δηµιουργεί τις δύο 
πεπερασµένες.  
      Ο Θεός αποτελεί τον αναγκαίο τρίτο πόλο κάθε φιλοσοφίας της υπόστασης, που εδράζεται στην 
γνωσιολογική βάση της παραστασιακότητας, πριν από τον Kant. Και αυτό συµβαίνει διότι οι δύο 
πλευρές της παράστασης αποτελούν δύο διαφορετικές ποιοτικά φύσεις (εκτατή σωµατικότητα-
παραστούσα ψυχή), των οποίων η γεφύρωση (η εξήγηση δηλαδή της αλληλεπίδρασή τους) δεν µπόρεσε 
να περατωθεί ικανοποιητικά, δίχως την χρήση της έννοιας µίας άπειρης υπόστασης, ούτε από το 
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µηχανιστικό µοντέλο του Descartes ούτε από το τελολογικό του Leibniz21. Η λειτουργία του 
µηχανισµού των παραστάσεων εξηγείται ως γνωστόν από τον Descartes µηχανικά, µέσω της δράσης 
ενός κεντρικού αδένα (λατινικά: conarium, γαλλικά: la glande pineale)22 του εγκεφάλου. Όµως µε αυτόν 
τον τρόπο ο µηχανισµός απλά εξηγείται, δεν θεµελιώνεται. Η συνάντηση των δύο διαφορετικών φύσεων 
(σωµατικά αντικείµενα- µη – υλικές εικόνες αυτών των αντικειµένων παριστάµενες στην ανθρώπινη 
διάνοια) στην δράση ενός εγκεφαλικού οργάνου δεν εγγυάται καθόλου το αναπόφευκτο αίτηµα του 
µεταξύ τους ισοµορφισµού. Η ανθρώπινη γνώση, καθώς ριζώνει στο πεδίο της παράστασης, αναδεικνύει 
ως επιτακτική την λύση του προβλήµατος του ισοµορφισµού. 
       Ποια ήταν τώρα η απάντηση του Descartes, ποιος κατέστη εγγυητής για τον γνωσιολογικό 
ισοµορφισµό των δύο πλευρών της παράστασης; Όπως ήδη αναφέραµε η έννοια του Θεού ήταν αυτός ο 
εγγυητής, µία έννοια που τώρα δεν παρουσιάζεται απλά ως µία έµφυτη ιδέα αλλά ως το απολύτως 
πραγµατικό ον (ens realissimum). Το µεταφυσικό σύστηµα του Descartes µπορεί να συµβολιστεί µε ένα 
ισοσκελές τρίγωνο. Στην πάνω γωνία βρίσκεται ο Θεός ως κάτοχος των αφηρηµένων ουσιών των 
πραγµάτων και ως δηµιουργός αυτών εντός του χρόνου. Στις κάτω γωνίες βρίσκονται οι δύο αµοιβαία 

αναδυόµενες καταστάσεις της παράστασης: η realitas formalis και η realitas 
objektiva. Η πλευρά της βάσης συµβολίζει το πρόβληµα του ισοµορφισµού, το 
οποίο λύνεται -συµβολικά πάντα- από τις δύο ίσες πλευρές. Αυτές οι δύο 
πλευρές συµβολίζουν τον ισχυρισµό του Descartes ότι οι δύο χρονικές 
πραγµατικότητες απορρέουν από κοινή πηγή και ότι µονάχα µέσω αυτής 
υποστασιοποιούνται κατά συµµετρικό-ισοµορφικό τρόπο. Και οι δύο 
αποτελούν υποστασιοποιήσεις των ίδιων αφηρηµένων ουσιών, οι όποιες 
ανάγονται στους κόλπους του απολύτου νου. 
      Σε ένα δεύτερο επίπεδο λοιπόν εµφανίζεται τώρα η εξοµοίωση του 

Ζαρατούστρα ως δικαιολογηµένη. Ο νεώτερος ορθολογισµός εδράζεται στην οντολογική προτεραιότητα 
του άχρονου και άπειρου πνεύµατος (mens). Μέσω αυτού αφενός, και συγκεκριµένα, δια της 
κατασκευής της ορθολογικής έννοιας του Θεού (δηλ. της έµφυτης ιδέας ενός τέλειου όντος που µόνο 
εντός µίας συνείδησης µπορεί να συλληφθεί), η νεκρή εξωτερικότητα (Hegel) δεν δύναται πλέον να 
διατηρηθεί ως θεµελιώδης. Αφετέρου όµως, η θεµελίωση των πεπερασµένων υποστάσεων ανάγεται 
στην οντολογική προτεραιότητα µίας άπειρης και τέλειας ουσίας, η οποία εγγυάται την πραγµατική 
ύπαρξη των πεπερασµένων. Το µέγα λάθος, (ή όπως συνηθίζεται να λέµε το πρωτον ψευδος), του 
νεώτερου ορθολογισµού κρύβεται στην έννοια του για την αλήθεια, η οποία οδηγεί στην παρανόηση 
αναφορικά µε τον ζωντανό (lebendig), δηλ. µε τον πάντοτε σε δυναµικό συσχετισµό ευρισκόµενο, 
χαρακτήρα κάθε όντος. Αυτήν ακριβώς την παρερµηνεία πρέπει να την αποδώσουµε στην 
υποστασιοποίηση του αφηρηµένου (της γενο-λογικής έννοιας) και του πνευµατικού, η οποία νοθεύει 
την γνώση της ζωής23. 

                                                 
21 Είναι πολύ καλά γνωστό ότι το εγχείρηµα του Leibniz για την γεφύρωση της τελολογικής µε την µηχανική αρχή ανατρέχει 
στην θεϊκή δράση. Ενώ οι απλές ουσίες (οι Μονάδες) καθορίζονται τελολογικά, το πεδίο των χρονικών φαινοµένων (δηλαδή 
των Συνθέτων) υπάγεται ταυτόχρονα πλήρως σε µηχανικές αρχές. Τα δύο πεδία αντιστοιχούν και συµφωνούν µεταξύ τους 
ένεκα της προκαθορισµένης αρµονίας, η οποία πρέπει να αποδοθεί σε µία άπειρη υπόσταση.  
22 R. Descartes, Τα πάθη της ψυχής, §§31-35, µετάφρ. Γ. Πρελορέντζος, σελ. 115-118, εκδ. Κριτική, Αθήνα, 1996  
23 Υπό αυτήν την οπτική µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα την νιτσεϊκή έκκληση ενάντια στην αλήθεια και υπέρ του 
ψέµατος ή της φαινοµενικότητας, η οποία εκ πρώτης όψεως µοιάζει µε παραπλανητική και επικίνδυνη. Στην (§4) του Πέρα 
από το καλό και το κακό γίνεται φανερό µε ποιο νόηµα αναγνωρίζει ο Nietzsche ως πραγµατικό κριτήριο κάθε γνώσης, 
ακόµη και του λογικού ή φορµαλιστικού ιδεώδους της αλήθειας, την ζωντάνια (Lebendigkeit). Το κείµενο έχει ως εξής: “Το 
ψεύδος µίας κρίσης δεν αποτελεί ακόµη κάποια αντίρρηση ενάντια σε αυτήν την κρίση. Εδώ ηχεί η νέα µας γλώσσα ίσως 
αρκετά παράξενα. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο αυτή ενισχύει και διατηρεί τη ζωή και το είδος, ή ακόµη κατά πόσο καλλιεργεί 
το είδος. Και κατά βάση τείνουµε να ισχυριστούµε ότι ακόµη και οι πλέον ψευδείς κρίσεις (στις οποίες ανήκουν και οι 
συνθετικές a priori κρίσεις) µας είναι οι πιο απαραίτητες, ότι δίχως την εγκυρότητα των λογικών λειτουργιών, δίχως µία 



 16 

      Πίσω τώρα στο έργο του Nietzsche: Η παλαιά θρησκευτική δογµατική και η νεώτερη µεταφυσική 
της υπόστασης, αυτή δηλαδή η γνώση, την οποία ο Nietzsche χαρακτηρίζει ως “ακηλίδωτη” µοιάζει µε 
ένα αδύναµο φεγγάρι που δύει. Αυτό που τώρα ανατέλλει είναι η αγάπη µίας καινοφανούς γνώσης προς 
την γη. Μοιάζει µε ένα ήλιο που θέλει “να σύρει προς τα πάνω” (αυτό σηµαίνει πως η νέα γνώση 
ανακαλύπτει την δυνατότητα για ολοένα και µεγαλύτερη ανάπτυξη κάθε ζωντανής ουσίας) ολόκληρο 
τον ωκεανό ίσαµε τα βάθη του (δηλ. το σύνολο της γήινης πραγµατικότητας κάθε ζωντανού όντος)24. 
Αυτή η νέα διδασκαλία χρησιµοποιεί λέξεις “ταπεινές, περιφρονηµένες, πλάγιες” (σελ. 134), διότι η 
παλαιά σοφία έπεισε το πνεύµα να περιφρονήσει κάθε γήινο (σελ. 133): Όµως τα “σπλάχνα” 
(Eingeweide) αυτού του πνεύµατος αποτελούν το πιο δυνατό στοιχείο σε αυτό (αυτό πάλι σηµαίνει ότι η 
βαθύτερη ουσία της ζωής και κατά συνέπεια η γνώση της εδράζεται στις πιο µικρές λεπτοµέρειες του 
οργανισµού)25. Το παλαιό πνεύµα (θρησκεία και µεταφυσική) είναι λοιπόν “ένα πνεύµα που ψεύδεται” 
(σελ. 133). ∆ιότι αποκρύπτει το θεµέλιό του: αποκρύπτει δηλ. µία θεµελιακή βούληση, η οποία τραβάει 
µπροστά και προς τα πάνω όλα αυτά τα σπλάχνα της ζωής (ορµές, ερεθίσµατα, ένστικτα). Η ακηλίδωτη 
γνώση εδράζεται σε µία “αποθνήσκουσα βούληση” (erstorbener Wille), η οποία τώρα θα “γαργαλίσει” 
(kitzeln) “τα ψαροκόκαλα, τα τσόφλια και τα αγκαθωτά φύλλα”26 (δηλ. θα θίξει τις µέχρι τώρα 
περιφρονηµένες λεπτοµέρειες της ζωής). Η Ζωή και η δυνατότητα ανόδου της ζωής, που βασίζονται σε 
µία πρωταρχική βούληση, µας επιτρέπει τώρα να προσθέσουµε: Η φιλοσοφία του Nietzsche µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως φιλοσοφία του δυναµικού τρόπου ύπαρξης της ζωής και του γίγνεσθαι. Η ανάλυσή 
µας πρέπει εποµένως τώρα να στραφεί σε εκείνο τον προσδιορισµό του όντος από τον οποίο και µόνο 
µπορούν να προκύψουν οι θεµελιακές έννοιες του Nietzsche. ∆ηλαδή πρέπει να στραφούµε στον 
προσδιορισµό του όντος ως κάτι που έχει ζωή, καθώς έτσι µόνο µπορεί να αναδειχθεί ο πραγµατικός 
του χαρακτήρας. 

 
 
 

β. Η θεµελιακή εξίσωση Είναι = Σχεσιακότητα και η Γενεαλογία 

 

     Η διδασκαλία του Ζαρατούστρα δεν µας αφήνει καµία εναλλακτική οδό. Ό,τι δεν ζει, αυτό δεν 
µπορεί να είναι ένα ον. Τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του όντος ταυτίζονται µε τα θεµελιώδη 
χαρακτηριστικά της ζωής. Ο φορέας της γνώσης πρέπει εποµένως κατά αναγκαίο τρόπο να 
ακολουθήσει τους εσωτερικούς και αυθεντικούς προσδιορισµούς κάθε ζωντανού όντος. ∆ιδάσκει 
λοιπόν ο Ζαρατούστρα: 
 

                                                                                                                                                 
σύγκριση της πραγµατικότητας µε το καθαρά ανακαλυµµένο κόσµο του δίχως όρους, και του ταυτόσηµου µε τον εαυτό του, 
δίχως µία διαρκή παραχάραξη του κόσµου µέσω του αριθµού, ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να ζήσει. Η παραίτηση από τις 
ψευδείς κρίσεις θα ήταν µία παραίτηση από την ζωή. Να παραδεχτούµε το ψέµα ως όρο της ζωής. Αυτό σηµαίνει να 
αντισταθούµε µε έναν επικίνδυνο τρόπο στα συνήθη αξιολογικά αισθήµατα: και µία φιλοσοφία που το τολµάει αυτό 
τοποθετείται έτσι πέρα από το καλό και το κακό”[δική µας η µετάφραση]. Η επίθεση αυτή του Nietzsche ενάντια στην 
αλήθεια της λογικής (a priori, αριθµός, αρχή της αντίφασης) δεν πρέπει να θεωρηθεί ως µηδενιστική καταστροφή της 
γνώσης, αλλά ως µία επίθεση ενάντια σε κάθε υποστασιοποιηµένη εξήγηση, που αγνοεί την καταγωγή από τους κόλπους της 
ζωής (θα δούµε στο µεθεπόµενο κεφάλαιο ότι αυτό είναι το πραγµατικό νόηµα των όρων “καλό” και “κακό” και της φυγής 
από αυτούς). Η φιλοσοφία της ζωής του Nietzsche δεν αντιπροσωπεύει έναν µηδενισµό, διότι επεξεργάζεται µε φιλοσοφικό 
(αν και µη παραδοσιακό) τρόπο (δηλ. µε την έννοια της βούλησης για δύναµη, όπως θα εξετάσουµε) την κύρια µορφή του 
είναι (την Ζωή).      
24 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (ΙΙ), Von der unbefleckten Erkenntnis [Για την ακηλίδωτη 
γνώση], σελ. 134-135, Leipzig, Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
25 πρβ. εδώ και Fr. Nietzsche, Morgenröte, [Αυγή], §119, Berlin- New-Υork, de Gruyter, KSA 3, σελ. 111-114  
26Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], ΙΙ, σελ. 133, Kröner Verlag, Leipzig, 1930  
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“Όµως για να καταλάβετε τον λόγο µου για το καλό και το κακό, γι’ αυτό ακριβώς θα σας µιλήσω ακόµη 
για την ζωή και για το χαρακτηριστικό κάθε ζωντανού όντος. Το ζωντανό ον ακολούθησα, διάβηκα τους 
πιο µεγάλους και µικρούς δρόµους για να το αναγνωρίσω. Σε έναν καθρέπτη µε εκατό όψεις συγκέντρωσα 
το βλέµµα του ούτως ώστε, όταν το στόµα του ήταν κλειστό, να µου µιλήσουν τα µάτια του. Και τα µάτια 
του µου µίλησαν”27.  
 

Η ζωή είναι ό,τι πιο πρωταρχικό και θεµελιώδες, και γι’ αυτό οι κύριοι προσδιορισµοί της έχουν µία 
απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε εξήγηση του Όλου, η οποία πραγµατώνεται βάσει αρχών. Εκτός του 
πεδίου της υφίσταται µονάχα ένα φαίνεσθαι του Είναι (Scheinbarkeit des Seins) και µία παραίσθηση του 
καθεαυτού και δι’ εαυτού υπάρχοντος «Κάτι», η οποία πρέπει εν τέλει να αναχθεί στην ζωή και στις 
αντιθέσεις της. Η πλέον θεµελιακή άποψη του Nietzsche είναι η αδυναµία αναγωγής των αντιθέσεων 
της ζωής σε κάτι ξένο ως προς αυτές τις ίδιες, σε ένα υποτιθέµενο υπόβαθρο ή θεµέλιό τους. Ο 
χαρακτήρας της ζωής ανάγεται πάντα στις εναντιωµατικές συσχετίσεις, και κάθε άλλη αναγωγή των 
αντιθέσεων αυτών πρέπει να απορριφθεί πλήρως. Εδώ βρίσκουµε το βαθύτερο νόηµα της απελπισµένης 
έκκλησης του Nietzsche για σιδηρά εµµονή στο νόηµα της γης (der Sinn der Erde): 
 

“Σας εξορκίζω, αδέρφια µου, µείνετε πιστοί στην γη και µην πιστεύετε αυτούς που σας µιλάνε για 
υπεργήινες ελπίδες. Είναι αυτοί που νοθεύουν µε δηλητήριο, είτε το ξέρουν είτε όχι (…). Κάποτε η 
αµαρτία ενάντια στον Θεό ήταν η µέγιστη αµαρτία, όµως τώρα αυτός ο Θεός πέθανε και µαζί του πέθαναν 
και αυτοί οι αµαρτωλοί. Το φρικτότερο είναι τώρα να αµαρτάνεις ενάντια στην γη και να εκτιµάς τα 
σπλάχνα του ανεξερεύνητου περισσότερο από το νόηµα της γης”28. 
 

      Ποιοι είναι λοιπόν τώρα οι κύριοι προσδιορισµοί της ζωής, όπως προκύπτουν αυτοί από τις 
αντιθέσεις της; Πρώτον: Αυτό, το οποίο ζει προσδιορίζεται χρονικά. Ο χρόνος βέβαια στον Nietzsche 
δεν σηµαίνει ούτε ένα µεταφυσικό µέγεθος ούτε µία εποπτική µορφή σύλληψης του αισθητού όντος 
µέσω της διάνοιας. Σηµαίνει πριν απ’ όλα την αδιάκοπη σχεσιακότητα της ζωής, την αδιάλυτη δηλαδή 
εναντιωµατική σχέση έντασης και αλληλεπίδρασης µεταξύ των όντων. Ο χρόνος εποµένως έχει στον 
Nietzsche την σηµασία της αιωνιότητας, από την στιγµή µάλιστα που αναγνωρίζει την αδυναµία 
αναγωγής της ζωής σε κάτι ξένο ως προς αυτήν (π. χ την γενο-λογική έννοια). Η αιωνιότητα εκφράζει 
την θεµελιακή εµµονή της ζωής στην σχέση µε τον εαυτό της. Το πρώτο στάδιο εποµένως για την 
γνώση της ζωής έγκειται στον χρόνο µε την σηµασία της αιωνιότητας. Που ακριβώς τώρα εντοπίζονται 
οι άλλοι δύο βασικοί της προσδιορισµοί; Ο Ζαρατούστρα εξηγεί: 
 

“ ∆εν συνάντησε την αλήθεια αυτός που την ονόµασε ως «βούληση για ζωή». Αυτή η βούληση δεν υπάρχει. 
∆ιότι αυτό που δεν ζει, αυτό δεν µπορεί να θέλει. Αυτό όµως που ζει, πως θα µπορούσε να θέλει την ζωή; 
Μονάχα εκεί που υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει βούληση: όχι όµως βούληση για ζωή, αλλά-έτσι σας διδάσκω 
εγώ-βούληση για δύναµη”29.  
 

Αυτό το οποίο ζει λοιπόν είναι αναγκαστικά κάτι που βούλεται. Μόνο αυτό, το οποίο δεν ζει δεν έχει 
βούληση, µας διδάσκει ο Ζαρατούστρα. Και ακόµη πιο πέρα, αυτό που έχει βούληση είναι ταυτόχρονα 
κάτι που διαρκώς µεταβάλλεται και γίνεται κάτι νέο ή άλλο. Αυτό που βούλεται είναι λοιπόν 
ταυτόχρονα εν τω γίγνεσθαι. Η βούληση και το γίγνεσθαι είναι εποµένως τα άλλα δύο στάδια της αυτό-
πραγµάτωσης της ζωής. Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να αντιτείνει εδώ ότι ο Nietzsche µέσω του 
Ζαρατούστρα αναλύει την ζωή ανθρωποµορφικά, ότι ανάγει δηλ. στοιχεία που δεν ανήκουν αλλού, 
παρά µονάχα στην σφαίρα της ψυχολογικά και εµπειρικά δεδοµένης ανθρώπινης συµπεριφοράς, σε 
κατηγορήµατα του όντος εν γένει. Πιστεύουµε πάνω σε αυτό ότι το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Στα λόγια 

                                                 
27 Ό. π., (II), Von der Selbstüberwindung, [“Για την υπέρβαση του εαυτού µας”], σελ. 123, Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
28 Ό. π., Vorrede, §3, σελ. 9, Kröner Verlag, Leipzig,  1930 
29 Ό. π., (II), Von der Selbstüberwindung, [“Για την υπέρβαση του εαυτού µας”], σελ. 125, Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
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του Ζαρατούστρα -αλλά και κατ’ επέκταση στο έργο του Nietzsche- έννοιες όπως “ζωντανό ον”, 
“βούληση”, “χρόνος”, “αιωνιότητα”, “γίγνεσθαι”, “υπεράνθρωπος” αποτελούν όλα τους όψεις του 
ίδιου θεµελίου της ζωής: της απόλυτης συνάρτησης, αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας αναφοράς των 
όντων που την αποτελούν. Αυτή η ίδια η σχέση έντασης είναι βασικά και η ίδια η ζωή, δεν πρέπει ούτε 
αυτή να κατανοηθεί υποστασιακά. Αυτή η σχέση καθιστά κάτι ον, και µε αυτήν έτσι τίθεται η ζωή. Θα 
δούµε παρακάτω πως µε την έννοια της “βούλησης για δύναµη” ο Nietzsche θα υποστηρίξει πως 
ανακάλυψε την πραγµατική διάσταση κάθε βούλεσθαι και πως στην κριτική αντιπαράθεσή του µε την 
µεταφυσική έννοια της βούλησης, η τελευταία αναδεικνύεται ως ψυχολογική ή ακόµη και ως 
ανθρωποµορφική παρεξήγηση. Για την ώρα µας αρκεί να σκεφτούµε, ότι όπως ένας φυσικός δεν 
αναλύει την φύση ανθρωποµορφικά όταν µιλάει για έννοιες όπως “βάρος”, “βαρύτητα” ή “ορµή”, έτσι 
δεν µιλάει ανθρωποµορφικά και ο Ζαρατούστρα. ∆ιότι ακριβώς κανένα σώµα δεν είναι βαρύ από µόνο 
του, παρά µόνο σε µία σχέση µε άλλο σώµα, καµία έλξη δεν είναι δυνατή, παρά µόνο σε αναφορά µε 
ένα σύστηµα ελκυόµενων και άρα αλληλεπιδρόµενων όντων.  
      Ο φορέας της γνώσης πρέπει εποµένως να αφουγκραστεί µε ακρίβεια τα “ρυάκια και τα δέντρα”. Η 
ζωή εκφράζεται µέσω του χρόνου (µε την σηµασία της αιωνιότητας), του βούλεσθαι και του γίγνεσθαι, 
τα οποία συνθέτουν έναν αδιάσπαστο δεσµό. Σε αυτό ακριβώς έγκειται ο απόλυτα ενδοκοσµικός 
χαρακτήρας της νιτσεϊκής φιλοσοφίας της ζωής. Στο ον πρέπει να αποδοθούν ενδοκοσµικοί και 
εµµενείς προς την ζωή προσδιορισµοί. Ο Nietzsche επιχειρεί εδώ µία οριστική ανατροπή της 
µεταφυσικής, η οποία απέδωσε στο ον αφηρηµένους ή γενο-λογικούς προσδιορισµούς. Ο πολύ γνωστός 
ορισµός της πρώτης φιλοσοφίας από τον Αριστοτέλη έχει ως εξής: «Υπάρχει µία επιστήµη που παρατηρεί 
το ον, καθόσον αυτό είναι ένα ον, καθώς επίσης και ως προς ό,τι το προσδιορίζει καθεαυτό»30. Σύµφωνα 
µε τους ισχυρισµούς του Ζαρατούστρα µπορούµε να πούµε ότι αυτός ο ορισµός ανατρέπεται. Θα 
µπορούσαµε δηλαδή να πούµε ότι η διδασκαλία του επιχειρεί να ορίσει διαφορετικά τη φιλοσοφία, ίσως 
ως εξής: Η φιλοσοφία είναι η γνώση του όντος ως κάτι ζωντανού, και όλες της οι παρατηρήσεις 
στρέφονται σε αυτό που µπορεί να αποδοθεί στο ον µονάχα ως κάτι εντός της ζωής, αποκλειστικά και 
µόνο δηλ. µέσω της σχέσης του µε κάθε άλλο ον. Από όλα αυτά οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως για 
τον Nietzsche η ανατροπή της οντολογίας παίρνει την εξής σηµασία: δεν είναι εν τέλει το ον το 
σηµαντικό ή το πρωταρχικό, ούτε η ζωή ορίζεται ως ένα πεδίο όντων εκτός του οποίου απλά δεν 
επιτρέπεται να βγούµε, διότι δεν υπάρχουν άλλα όντα. Το σηµαντικό και πρωταρχικό έγκειται στην 
σχεσιακότητα, αυτή καθιστά τα όντα δυνατά, εποµένως και την ανάπτυξη της ζωής. ∆εν υπάρχει ον 
χωρίς συσχετισµό, δεν µπορεί να προκύψει ον δίχως συσχετισµό, εποµένως η σχεσιακότητα είναι το 
Είναι του όντος. Πρόκειται για µία έννοια του Είναι όµως που δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
κατανοηθεί µε τους συνήθεις όρους του γενο-λογικού όντος και των οντολογικών διακρίσεων, όπως 
ουσία και κατηγόρηµα, γένος και συµβεβηκός. ∆εν υπάρχει τίποτε τώρα, που να µπορεί να συλληφθεί 
οντολογικά, αφού αναιρείται ή ανάγεται σε κάτι άλλο η ίδια η έννοια του όντος και του Πράγµατος. 
Τίποτε δεν µπορεί να αφαιρεθεί γενο-λογικά, ούτε καν η σχεσιακότητα αυτή, γιατί το Είναι του όντος 
(δηλ. ο ακατάλυτος και εναντιωµατικός συσχετισµός) δεν είναι τίποτε δίχως το ον και αντίστροφα. 
Αυτό που η µεταφυσική µανιωδώς αναζητούσε, δηλ. την δυνατότητα πραγµάτωσης του Είναι ως 
διασπαρµένη σε άπειρες ατοµικότητες θεµελιακή ουσία, και που µε τον ίδιο τρόπο οδήγησε π.χ. στον 
πανθεϊσµό του Spinoza, στην µεταφυσική της βούλησης του Schopenhauer, στον απόλυτο Ιδεαλισµό 
του Hegel, λύνεται από τον Nietzsche µε το να αναιρεθεί πλήρως. Ο Nietzsche ανακαλύπτει την πρώτη 
αρχή εξήγησης του όλου, που δεν µπορεί να κατανοηθεί µεταφυσικά επειδή ακριβώς είναι τελείως 
εµµενής (immanent) και αδιάκριτη ως προς αυτό, το οποίο εξηγεί. ∆εν υπάρχει ον δίχως συσχετισµό και 
δεν υπάρχει καµία σχέση έντασης δίχως ον. Το αντι-µεταφυσικό εγχείρηµα του Nietzsche παίρνει την 
µορφή της αναίρεσης της έννοιας του Όντος ως καταστατικής για την συγκρότηση της έννοιας του Είναι. 

                                                 
30 Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, Γ, 1003α 21-22 
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Στην διαµόρφωση αυτής της νέας έννοιας του Είναι εντοπίζεται ο ενδοκοσµικός χαρακτήρας της 
νιτσεϊκής σκέψης. Για άλλη µια φορά τονίζουµε ότι πρέπει να κατανοηθεί σωστά η έννοια που δίνει ο 
Nietzsche στην άρση  του “υπερβατικού” και της “µεταφυσικής”. ∆εν σηµαίνει δήθεν την κριτική για 
έναν άλλο κόσµο, για την αποδοχή ενός υπερβατικού πεδίου όντων. Σηµαίνει την κατάργηση του Όντος 
στην εξίσωση Είναι = Σχεσιακότητα31. Η res cogitans π.χ. συλλαµβάνεται ασφαλώς µε εµµενή τρόπο σε 
σύγκριση µε την πλατωνική ιδέα, στο εγώ σκέπτοµαι του Descartes δεν εννοείται τίποτε το υπερβατικό. 
Συγκροτείται όµως στα πλαίσια της έννοιας του όντος, συλλαµβάνεται δηλ. ως Πράγµα (res), 
κατανοείται έπειτα αναγκαία υπό τους όρους διάκρισης ουσίας (αυτή η res)-κατηγορήµατος (cogitare). 
Αυτό όµως είναι µεταφυσική για τον Nietzsche: η αποκοπή του Είναι από το περιεχόµενό του, η 
αποκοπή του περιεχοµένου από το Είναι του. Αυτό είναι η “άρνηση της ζωής”. Μετά από όλα αυτά 
βλέπουµε καταρχήν µε ποιο τρόπο η σκέψη του Nietzsche αντιτίθεται στην οντολογία της αρχαιότητας, 
η οποία επιχείρησε να θεµελιώσει πάντοτε το σύνολο των ζωντανών όντων στο πεδίο του αληθούς, 
καθολικού και αιώνιου Είναι. Η φιλοσοφία της αρχαιότητας ρωτάει: σε τι συνίσταται το Είναι του 
όντος, το όντως ον; Η έννοια του Είναι εποµένως ετέθη ως ζήτηµα αναφορικά µε ένα ον, το ον ετέθη ως 
ζήτηµα αναφορικά µε ένα Είναι, και γι’ αυτό ακριβώς πάντοτε αναζητήθηκε για το πεδίο της ζωής η 
διαπίστωση ενός αιώνιου και σταθερού Είναι. Αυτό το σταθερό και αυθύπαρκτο Είναι πήρε τους 
θεµελιακούς προσδιορισµούς του άχρονου (µε την σηµασία του αιώνιου32), του καθολικού, του 
αναγκαίου και µάλιστα του αφηρηµένου (όπως π.χ. συµβαίνει µε την πλατωνική έννοια του Αγαθού). 

                                                 
31 Οι όροι  «Σχεσιακότητα» (ή ενίοτε «συσχέτιση») και «Συσχετισµοί», τους οποίους χρησιµοποιούµε εδώ για να 
περιγράψουµε τις εναντιωµατικές έλξεις των δυνάµεων που συγκροτούν την ζωή, αποτελούν την µετάφραση των 
γερµανικών όρων «Relational-ität» και «Relationen». Οι χρήση των γερµανικών αυτών όρων και ειδικά του όρου 
«Relational-ität» (αφού ο Νίτσε χρησιµοποιεί συχνά ο ίδιος τον όρο «Relationen») προέρχονται από τις σηµειώσεις του 
σεµιναρίου «Der Wille zur Macht», το οποίο έλαβε χώρα κατά το θερινό εξάµηνο του 2007 στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του 
Βερολίνου µε διδάσκοντες τους καθηγητές Milan Prucha και Ralf Krause. Σύµφωνα µε τον καθηγητή M. Prucha, ο όρος 
«Relational-ität» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εργασία της νεώτερης µεταφυσικής πάνω στην έννοια του Είναι. Ενώ 
δηλ. στην αρχαία Ελλάδα η κατεύθυνση ήταν: Sein→ Beständigkeit des Seienden, στη νεώτερη σκέψη η κατεύθυνση είναι: 
Sein→ Relational-ität der Seienden. Σύµφωνα µε τον κ. Prucha και πάλι ο ιδιαίτερος τύπος της «οντολογίας» του Νίτσε 
µπορεί να περιγραφεί ως µία “πολλαπλότητα συσχετισµών” (Vielfalt von Relationen), κάτι που σηµαίνει πιο συγκεκριµένα 
µία πληθώρα “κέντρων δύναµης” (Zentren von Kräften). Κατά την «Relational-ität» των δυναµικών κέντρων, την οποία 
επικαλείται ο Νίτσε ως αρχή της Βούλησης για ∆ύναµη, η αναίρεση του υποκειµένου συναρτάται µε την αναίρεση του Όντος. 
Η κριτική του Νίτσε στη νεώτερη θεωρία του εγώ συναρτάται µε την διάλυση της έννοιας του Όντος ή του Πράγµατος 
(Ding).            
32 Η αντίθεση της µεταφυσικής εκείνης αντίληψης που ξεκινάει από τον Σωκράτη µε την φιλοσοφία της ζωής του Nietzsche 
αποκαλύπτεται εδώ. Ο Σωκράτης υπήγαγε ολόκληρο το πεδίο των όντων στην οπτική του γενικού, το οποίο προκύπτει µέσω 
της έννοιας. Οι ειδικές περιοχές των όντων γίνονται κατανοητές µόνο στα πλαίσια ενός ανώτερου- γνωσιολογικά 
τουλάχιστον- πεδίου (του γένους), το οποίο τα συµπεριλαµβάνει όλα τους, ως προς τον αναγκαίο και αµετάβλητο χαρακτήρα 
τους. Τα εξατοµικευµένα όντα υπόκεινται στην αλλαγή, και όσον αφορά την γνώση τους δεν µπορεί να τους αποδοθεί καµία 
αναγκαιότητα. Είναι απλά συµβεβηκότα. Οι αφηρηµένες έννοιες τους όµως κατέχουν αυτήν την αναγκαιότητα, διότι 
συλλαµβάνουν το ουσιώδες (τι εστι). Η χαρακτηριστική ερώτηση του Σωκράτη (τι εστι) αντιστοιχεί σύµφωνα µε τον 
Nietzsche σε µία προκατάληψη. Ότι δηλ. στην ερώτηση αυτή εννοείται εξ’ αρχής το καθολικό µε την σηµασία αυτού που 
παραµένει αναλλοίωτο σε κάθε αλλαγή. Όταν αργότερα µε τον Πλάτωνα το σωκρατικό γένος -µε την έννοια της Ιδέας- 
αποκτά µία πιο ισχυρή οντολογική σηµασία, το σύνολο των ατοµικών όντων λαµβάνει το αυθεντικό του Είναι στα πλαίσια 
των αιώνιων και αφηρηµένων αρχετύπων των Ιδεών, δηλ. των µη περαιτέρω γενικεύσιµων ειδών. Μόνο αυτά τα τελευταία 
πραγµατικά είναι διότι δεν υπόκεινται σε καµία αλλαγή (κάτι που ουσιαστικά σηµαίνει πως δεν εγκύπτουν σε κανέναν 
απολύτως συσχετισµό, εκτός όπως είπαµε στον συσχετισµό µε τον εαυτό τους. Αυτός ο πλαστός συσχετισµός θα γίνει 
αργότερα αντικείµενο σκληρής κριτικής από τον Nietzsche στην λογική έννοια της causa sui). Μόνο στο αιώνιο, δηλ. στο 
αµετάβλητο πρέπει να αποδοθεί Είναι µε την αυστηρή σηµασία. Το αισθητηριακό πεδίο των όντων έχει ένα σχετικό και 
περιορισµένο Είναι ένεκα της µέθεξις (ένεκα δηλ. της ανολοκλήρωτής τους συµµετοχής) στα αιώνια αρχέτυπα, µία 
µεταφυσική στην ουσία της συµµετοχή. Η παραδοσιακή µεταφυσική, δηλ. η διαλεκτική συσχέτιση ανάµεσα στα είδη (στις 
αφηρηµένες έννοιες), εδράζεται εποµένως στην προκατάληψη ότι στο ον, ως κάτι ζωντανό, δεν µπορεί να αποδοθεί παρά ένα 
σχετικό είναι, καθότι ένας εννοιολογικός, γενο-λογικός ορισµός -και άρα ένα καθεαυτό Είναι- µπορεί να προκύψει µόνο για 
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      Η φιλοσοφία πάντως του Nietzsche και η κριτική του, που διεξάγεται υπό την προοπτική των 
εναντιοτήτων της ζωής, πραγµατώνεται σε συνάφεια µε µία εντελώς διαφορετική εποχή της 
µεταφυσικής σκέψης. Η νεώτερη µεταφυσική δοµείται στα πλαίσια της νευτώνειας επιστήµης, στα 
πλαίσια της κλασικής µηχανικής. Η µηχανική διαποτίζει της δύο σπουδαιότερες επιστήµες 
(Μαθηµατικά και Φυσική), οι οποίες µετέβαλαν το παλαιό κοσµοείδωλο του ανθρώπου σε κάτι τελείως 
διαφορετικό. Τα προλεγόµενα εποµένως σε κάθε µελλοντική µεταφυσική πρέπει καταρχήν -σύµφωνα 
µε τον Kant- να απαντήσουν µε συγκεκριµένο τρόπο σε δύο θεµελιώδη ερωτήµατα: α) Πως είναι 
δυνατά τα καθαρά µαθηµατικά; β) Πως είναι δυνατή η καθαρή φυσική33; Η νεώτερη µεταφυσική 
εποµένως στρέφεται στην θεµελίωση των πρώτων όρων της κλασικής µηχανικής: Χρόνος, Χώρος, 
Αιτιότητα. Η απαίτηση για καθολικότητα και αναγκαιότητα παραµένουν και εδώ οι κύριοι 
προσδιορισµοί της αλήθειας. Η αλήθεια όµως τώρα δεν αφορά την εξακρίβωση ενός πραγµατικού 
Είναι, αλλά τα θεµέλια της δοµής των επιστηµονικών κρίσεων. Η δοµή αυτή πρέπει να κατανοηθεί ως 
ζήτηµα σύνδεσης µεταξύ εµπειρικών και a priori εννοιών34. Αυτό το νόηµα έχει η µετατροπή (µε 
αφετηρία την εµφάνιση της καρτεσιανής σκέψης) της παλαιάς οντολογίας σε γνωσιολογία, µία σταδιακή 
µετάβαση που κορυφώνεται στην καντιανή κριτική, διαµέσου της οποίας οι θεµελιώδεις έννοιες της 
µηχανικής επιβεβαιώνονται ως οι µεταφυσικές πρώτες αρχές της και άρα ως a priori γνώσεις. Χρόνος, 
Χώρος, Αιτιότητα αποτελούν τα πρωταρχικά στοιχεία κάθε έλλογης γνώσης35 και κατ’ επέκταση 
σηµαίνουν ότι η νεώτερη φιλοσοφία οφείλει να εδραστεί στα πλαίσια της παράστασης. Γιατί έτσι; ∆ιότι 
αυτοί οι πρωταρχικοί όροι και θεµέλια της γνώσης δεν είναι τίποτε άλλο από µορφές υπό τις οποίες 
παρίσταται κάθε αισθητηριακό ον και σε κάθε περίπτωση ούτε στο περιεχόµενό τους ανήκουν ούτε 
ιδιότητά τους αποτελούν. Οι µορφές αυτές ριζώνουν στα βαθύτερους κόλπους του Λόγου και µίας 
συνείδησης εν γένει36. Η µεταφυσική αυτή λοιπόν συνδέει εκ νέου τα πεδία της σκέψης και της ζωής, 
καθόσον η θεµελίωση της γνώσης του κόσµου, όπως και η απαίτηση για αλήθεια, λαµβάνουν χώρα στο 
πεδίο της συνείδησης, δηλ. στο πεδίο του υποκειµένου. Το ον εδώ καταργείται ως τέτοιο (στην καντιανή 
φιλοσοφία), µετουσιώνεται όµως σε έλλογο υποκείµενο και σε πρακτικό Λόγο, όπως θα δείξει αργότερα η 
κριτική του Nietzsche.  
      Προκειµένου να συνδεθούµε µε αυτήν ακριβώς την προβληµατική του Nietzsche θα µπορούσαµε να 
ρωτήσουµε: Με ποιο τρόπο προσδιορίστηκε η έννοια της ζωής από την νεώτερη µεταφυσική του 
υποκειµένου;  Μπορούµε καταρχήν να δώσουµε την εξής απάντηση: Όπως κάθε άλλη σηµαντική έννοια 
λαµβάνει και αυτή το νόηµά της µέσω του θεµελίου της συνείδησης, διότι -όπως τονίσαµε- η νεώτερη 
µεταφυσική προτάσσει την απόκτηση ενός ακλόνητου θεµελίου, ώστε να προχωρήσει έπειτα µέχρι 
τέλους. Ο Descartes υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος µέσα από την µεθοδική ανάπτυξη του πλέον οξυµένου 
σκεπτικισµού εξασφάλισε αυτό το ακλόνητο θεµέλιο. Το βαθύτερο νόηµα της καθολικής αµφιβολίας 
του ήταν πως, ταυτόχρονα µε την διατύπωση ή την σκέψη της, το εσωτερικό πεδίο –µε το σύνολο των 

                                                                                                                                                 
το καθολικό και για την ουσία εκείνη που δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή.  Το όντως ον αποκόβεται εξ’ ορισµού λοιπόν 
από κάθε συσχετισµό. Όντως ον είναι ακριβώς αυτό που δεν µετέχει σε κανένα συσχετισµό και γι’ αυτό δεν είναι σχετικό 
ούτε µεταβαλλόµενο. Ο µόνος συσχετισµός που του αναγνωρίζεται είναι αυτός προς τον εαυτό του, ένας συσχετισµός δηλ. 
πάρα µα πάρα πολύ αµφιλεγόµενος και κατά πάσα πιθανότητα ένα σκέτο πλάσµα της φαντασίας  ή του καθαρού-µη κριτικού 
ακόµη- Λόγου. Για την µεταφυσική εποµένως, η αιωνιότητα έχει την αντίθετη σηµασία από ό,τι στον Nietzsche. Επειδή 
ακριβώς µε αυτήν υπονοείται µία ουσία, επειδή το ον συλλαµβάνεται µε γενο-λογική αφαίρεση, δηλ. ως Πράγµα και άρα 
οντολογικοποιηµένο, αιώνιο σηµαίνει το άχρονο, το αποκλεισµένο από κάθε χρονικό συσχετισµό ή καθορισµό. Για τον 
αντιφατικότατο χαρακτήρα αυτής της διατύπωσης, αφού το αιώνιο δεν σηµαίνει τίποτε άλλο παρά τον δίχως αρχή και τέλος 
χρόνο, ενώ η µεταφυσική το συλλαµβάνει ως το άχρονο, δεν χρειάζεται να αναφέρουµε φυσικά τίποτα.             
33 Immanuel Kant, Προλεγόµενα σε κάθε µελλοντική µεταφυσική που θα µπορεί να παρουσιαστεί ως επιστήµη, §36, σελ. 113-
116, µετάφρ. Γ. Τζαβάρας, εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα - Γιάννινα, 1982 
34 Ό. π., §22 
35 Ό. π., §36  
36 Ό. π., §29 
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λειτουργιών του- επιβεβαιώνεται ως αναµφίβολο. Μέσω του Descartes αποκτούµε την γνώση ότι ακόµη 
και ο πλέον µηδενιστικός σκεπτικισµός δεν µπορεί να είναι αθεµελίωτος. Αποκτούµε δηλαδή ένα τέτοιο 
ακλόνητο θεµέλιο, το οποίο ακόµη και οι πλέον χιµαιρικές φαντασιώσεις µπορούν να το επιβεβαιώσουν 
ως θεµέλιο, παρά να το κλονίσουν. Αυτό το θεµέλιο έχει το νόηµα του εγώ σκέφτοµαι, δηλ. -όπως 
εξηγήσαµε πιο πάνω- της αυτοσυνειδησίας. Θα δούµε παρακάτω [ΙΙ, (α)] µε ποιον τρόπο το αρχιµήδειο 
σηµείο του εγώ σκέφτοµαι αποδείχνεται για τον Nietzsche ως λογική ταυτολογία. Αρκεί να αναφέρουµε 
εδώ ότι µέσω του ego cogito αποδεικνύει κανείς τον αυτο-αναφορικό χαρακτήρα της γνώσης και δεν 
επιτυγχάνει καµία απόδειξη για την έννοια ενός εγώ ως υπόστασης37. Για τον Nietzsche εγείρει την 
υποψία το γεγονός πως, για την νεώτερη φιλοσοφία το ζήτηµα ενός σταθερού θεµελίου της γνώσης και 
της πράξης µας38 καταλήγει πάντα στην υποστασιοποίηση ή στην εν γένει ανάδειξη του Λόγου. Είναι 
λοιπόν ο Λόγος αυτό, για το οποίο δεν µπορεί να τεθεί ποτέ το ζήτηµα του πραγµατικού του θεµελίου; 
Είναι εποµένως ένα πρωταρχικό στοιχείο, το οποίο προέχει κάθε έσχατου39; Στο ερώτηµα για το 
θεµέλιο της µεταφυσικής αλήθειας, και κατά συνέπεια για το θεµέλιο του ίδιου του έλλογου στοιχείου, 
επικεντρώνεται το ανακλαστικό ερώτηµα του Nietzsche για την αποκάλυψη της πραγµατικής βάσης της 
µεταφυσικής, η οποία κατά την νεώτερη εποχή εδράστηκε στο έλλογο ον ως την αυτοσυνείδητη 
ουσία

40. Αυτό το εγχείρηµα του Nietzsche (το οποίο εισάγει στην λεγόµενη θετικιστική φάση της 
σκέψης του στο Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο) εδράζεται εν πολλοίς στην φιλοσοφία του Schopenhauer, 
η οποία πρώτη θέλησε να αναδείξει το έλλογο στοιχείο ως το δευτερογενές, ως κάτι µάλιστα που 

                                                 
37 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], §484, σελ. 338, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  
38 Για την εσωτερική σύνδεση αυτών των δύο ζητηµάτων αρκεί να ανακαλέσουµε την διατύπωση των ερωτηµάτων που θέτει 
ο Kant, η σηµασία των οποίων έγκειται στο ότι συνοψίζουν την προβληµατική και τον συστηµατικό χαρακτήρα της 
νεώτερης ορθολογικότητας: α) Τι µπορώ να γνωρίσω; (Μεταφυσική) β) Τι οφείλω να κάνω; (Ηθική) γ) Τι µπορώ να ελπίζω; 
(Θρησκεία) δ) Τι είναι ο άνθρωπος; (Ανθρωπολογία). Η εσωτερική σύνδεση αυτή εννοείται από τον Kant µονάχα εντός των 
πλαισίων και των ορίων του Λόγου.  
39 Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Ανθρώπινα, πολύ Ανθρώπινa ονοµάζεται “Για τα πρώτα και για τα έσχατα πράγµατα”  και 
οι πρώτες 20 παράγραφοί του επικεντρώνονται στην κριτική της µεταφυσικής. Εδώ ανευρίσκουµε τον πυρήνα του 
ανακλαστικού ερωτήµατος του Nietzsche για το πραγµατικό θεµέλιο της µεταφυσικής. Ως “πρώτα πράγµατα” εννοούνται οι 
λογικές αρχές όπως η αρχή της αντίφασης, η ταυτότητα των αριθµών, η σταθερότητα των γλωσσικών διαπιστώσεων και 
γενικά το έλλογο στοιχείο στον άνθρωπο, καθώς επίσης και η προτεραιότητα των κατηγοριών που συναρτούνται µε αυτό 
(ενότητα, ταυτότητα, σταθερότητα, το αδιαπέραστο της υλικής υπόστασης [όπως γίνεται αποδεκτή στο πεδίο των ατόµων]) 
και πάνω στις οποίες εδράζεται ολόκληρη η ορθολογικότητα. Ως “έσχατα πράγµατα” ισχύουν τα περιφρονηµένα από την 
ορθολογικότητα ερωτήµατα για τον γενεαλογικό σχηµατισµό αυτού του Λόγου, κάτι που παραπέµπει στον εν τω γίγνεσθαι 
χαρακτήρα του. Οι παραπάνω λογικές αρχές, δίχως τις οποίες δεν είναι δυνατή καµία ορθολογικότητα, δεν αποτελούν 
έµφυτη ικανότητα που προκύπτει αποκλειστικά και µόνο από τον Λόγο τον ίδιο (πρβλ. την §19 που στρέφεται κατά του 
Kant), αλλά προκύπτουν από αντίθετες σε αυτές προϋποθέσεις. Η δραστηριότητα του Λόγου εκφράζει πάντα µία 
φαινοµενικότητα, το θεµέλιο της οποίας µπορεί να αναδειχθεί µόνο µέσω της κατάργησης του όντος ως ζωής (αντιθέσεις 
δυνάµεων). 
40 Menschliches, Allzumenschliches, [Ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα], §20, KSA 3, σελ.. 41: «Μερικά βήµατα πίσω: Το πρώτο 
και σίγουρα ένα µεγάλο βήµα της καλλιέργειας επιτυγχάνεται, όταν ο άνθρωπος αποµακρύνεται από προληπτικές ή 
θρησκευτικές έννοιες και φόβους, και π.χ. δεν πιστεύει πια στους αγγέλους  ή στο προπατορικό αµάρτηµα ούτε στην λύτρωση 
της ψυχής. Από την στιγµή που φτάνει σε αυτό το στάδιο της απελευθέρωσής του, τότε πρέπει να υπερβεί και την µεταφυσική µε 
την µεγαλύτερη ένταση της σύνεσής του. Τότε όµως ακριβώς είναι απαραίτητη µία κίνηση προς τα πίσω: πρέπει να περιγράψει 
την ιστορική όσο και την ψυχολογική νοµιµότητα σ’ αυτές τις παραστάσεις. Πρέπει να κατανοήσει µε ποιο τρόπο προήλθε από 
εκεί η πιο µεγάλη υποστήριξη της ανθρωπότητας, και πως δίχως αυτήν την κίνηση προς τα πίσω θα στερούνταν τα καλύτερα 
επιτεύγµατα της µέχρι τώρα ανθρωπότητας. Σε ό,τι αφορά την φιλοσοφική µεταφυσική βλέπω όλο και περισσότερους, οι οποίοι 
καταλήγουν στον αρνητικό στόχο (ότι κάθε µεταφυσική είναι πλάνη), αλλά όλο και λιγότερους που φτάνουν σε αυτά τα 
αναδροµικά βήµατα» [δική µας η µετάφραση]. Θα δούµε παρακάτω στα µέρη {ΙΙ β, γ, δ} κατά πόσο θεωρεί ο Nietzsche ότι 
το θεµέλιο της µεταφυσικής του υποκειµένου έγκειται εν τέλει στην ηθική συνείδηση και στο IΙΙ κατά πόσο και αυτή 
ανάγεται στην Άρνηση ως ποιότητα της Βούλησης για ∆ύναµη.   
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θεµελιώνεται στο πεδίο της ζωής41.  Αν λοιπόν αναφερόµαστε στην πραγµατική σηµασία του Λόγου, 
ποιο είναι το –κατά τον Nietzsche- «κληρονοµικό ελάττωµα» των φιλοσόφων; Στην §2 του Ανθρώπινο, 
πολύ ανθρώπινο διαβάζουµε:    
 

“(…) Η έλλειψη ιστορικού νοήµατος είναι το κληρονοµικό ελάττωµα όλων των φιλοσόφων. Πολλοί µάλιστα παίρνουν 
απρόσµενα την πλέον νεώτερο σχηµατισµό του ανθρώπου, όπως αυτός προέκυψε υπό την επίδραση καθορισµένων 
θρησκειών,  ακόµη και πολιτικών γεγονότων ως την σταθερή µορφή από την οποία οφείλει κανείς να ξεκινήσει. ∆εν 
επιθυµούν να µάθουν ότι ο άνθρωπος είναι εν τω γίγνεσθαι, ότι ακόµα και οι ικανότητες της γνώσης γίνονται: παρόλα 
αυτά πολλοί είναι εκείνοι που υφαίνουν ολόκληρο τον κόσµο από αυτήν ακριβώς την ικανότητα της γνώσης 
(Erkenntnisvermögen). Καθετί όµως  ο υ σ ι ώ δ ε ς  για την ανθρώπινη ανάπτυξη έχει ήδη από τους προϊστορικούς 
καιρούς επιτευχθεί, πολύ πριν δηλ. από εκείνα τα 4000 χρόνια που πάνω κάτω ξέρουµε. Κατά την διάρκεια αυτών, δεν 
µοιάζει και πολύ πιθανό να έχει αλλάξει πολύ ο άνθρωπος. Να όµως που ο φιλόσοφος ανακαλύπτει  έ ν σ τ ι κ τ α  
στον τωρινό άνθρωπο και αποδέχεται µάλιστα ότι αυτά ανήκουν στα απαράλλακτα γεγονότα του ανθρώπου και θα 
µπορούσαν έτσι να αποτελέσουν το «κλειδί» για την κατανόηση του κόσµου εν γένει (…) Καθετί όµως είναι 
γίγνεσθαι. ∆εν υπάρχουν καθόλου α ι ώ ν ι α   γ ε γ ο ν ό τ α, όπως δεν υπάρχουν καθόλου και αιώνιες αλήθειες. Γι’ 
αυτό ακριβώς ο  ι σ τ ο ρ ι κ ό ς  τ ρ ό π ο ς  τ ο υ  φ ι λ ο σ ο φ ε ί ν  µοιάζει από εδώ και πέρα αναγκαίος και µαζί µε 
αυτόν η αρετή της µετριοφροσύνης». 
 

Θα µπορούσε λοιπόν κανείς τώρα να ρωτήσει γιατί ακριβώς η άρνηση της µεταφυσικής οπτικής, η 
οποία όπως αναφέρει ο Nietzsche, θέτει στο επίκεντρο της τον ανθρώπινο Λόγο, οδηγεί στην 
επιδοκιµασία ενός ιστορικού φιλοσοφείν και τι ακριβώς σηµαίνει αυτό; Για να απαντήσουµε σε αυτό 
ικανοποιητικά πρέπει να ανατρέξουµε στο θεµέλιο της νιτσεϊκής φιλοσοφίας. Το θεµέλιο αυτό έγκειται 
ακριβώς στο ότι το εγχείρηµά της δεν στοχεύει στην αποκάλυψη του πραγµατικού Είναι, µε την 
σηµασία του πραγµατικού όντος. Έγκειται αντιθέτως στις συνέπειες που ενέχονται στην θεµελιακή 
εξίσωση Είναι =Σχεσιακότητα, όπου, όπως είδαµε, ο αντι-µεταφυσικός χαρακτήρας της φιλοσοφίας του 
κατανοείται ως ενδοκοσµικός, όχι όµως ως απόρριψη της ύπαρξης υπερβατικών οντοτήτων ή 
υποστάσεων, αλλά ως απόρριψη της ίδιας της έννοιας του όντος και της παραδοσιακής του κατανόησης. 
Η αντι-µεταφυσική αντίληψη του Nietzsche έγκειται καταρχήν στην κατάργηση της έννοιας του Όντος ως 
συστατικής για την συγκρότηση της έννοιας του Είναι42. Όταν λοιπόν στην παραπάνω εξίσωση η 

                                                 
41 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, [Ο Κόσµος ως Βούληση και ως Παράσταση], Band ΙΙ, §18, σελ. 257, 
Suhrkamp, Frankfurt a. Main, 1986. Πρέπει πάντως εδώ να προσέξουµε και να µην αποδώσουµε, όπως γίνεται συνήθως, 
στον Schopenhauer την κατηγορία του ανορθολογιστή. Ναι µεν η βούληση ως ουσία δεν διέπεται από τα κατηγορήµατα του 
Λόγου και µάλλον αποτελεί περισσότερο µία τυφλή ορµή, όµως ο Schopenhauer αρνείται εξ’ ολοκλήρου αυτό το οποίο 
σήµερα ονοµάζουµε εργαλειακό λόγο, καταλογίζοντάς του σωστά ένα φαύλο εγχείρηµα ανατροπής κάθε µη εµπειρικά 
δεδοµένου κανονιστικού κριτηρίου. Ο Schopenhauer, όχι µόνο αρνείται µία τέτοια προοπτική, αλλά την άρνησή της ακριβώς 
την καθιστά πυρήνα της φιλοσοφίας του. Η απόδειξη γι’ αυτό βρίσκεται στην (§56), σελ. 423, του πρώτου τόµου. Εκεί ο 
φιλόσοφος ισχυρίζεται πως από την στιγµή που θα αναδυθεί στην συνείδηση η γνώση ότι η βούληση αποτελεί το καθεαυτό 
είναι των πραγµάτων, υπάρχουν δύο προοπτικές: είτε πλέον η βούληση βούλεται όπως και πριν αλλά τώρα πιο συνειδητά, 
αναζητώντας αιτιακά και µε λογικό τρόπο τα ελατήριά της (ο κατεξοχήν ορισµός του εργαλειακού λόγου είναι αυτό που µας 
δίνεται εδώ) είτε αυτή η γνώση πρέπει να δράσει ως καταπραϋντικό που να αναιρεί κάθε βούλεσθαι. Φυσικά ολόκληρη η 
ηθική θεωρία του Schopenhauer αφιερώνεται στην ανάδειξη του τρόπου µε τον οποίο η βούληση αρνείται και δεν 
καταφάσκει τον εαυτό της. Όλα αυτά τα τονίζουµε για να δείξουµε ότι η φιλοσοφία που εδράζεται στην αναγνώριση πως το 
θεµέλιο των πάντων έγκειται στον τρόπο ύπαρξης (Daseinsweise) ως ζωής, επεξηγώντας έπειτα και τον λόγο ως κάτι 
δευτερογενές, δεν καταβαραθρώνει κατ’ ανάγκην τον Λόγο. Η φιλοσοφία της ζωής ως καταβαράθρωση του Λόγου (π.χ. O. 
Spengler, L. Klages) προκύπτει από µία παρερµηνεία των απαρχών και των πηγών της (Schopenhauer, Nietzsche). Στο 
επόµενο κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικότερα µε ποιον τρόπο θα µπορέσουµε να αντικρούσουµε έναν σύγχρονο υποστηρικτή 
αυτής της θέσης (H. Schnädelbach) και να διασώσουµε έτσι την αντι-µεταφυσική έννοια του Nietzsche για την εξήγηση του 
Όλου από την κατηγορία του ανορθολογισµού. Έτσι θα γίνει πιο κατανοητός ο εν γένει σκοπός της εργασίας µας, που είναι ο 
αναπροσδιορισµός του Λόγου και του έλλογου υποκειµένου από τον αντι-µεταφυσικό προσδιορισµό του Nietzsche για το 
Είναι.     
42 Λέµε εδώ «καταρχήν» διότι αυτή η αναίρεση του Όντος αποτελεί το πρώτο µόνο στάδιο της κριτικής του Νίτσε στην 
µεταφυσική. Ο πυρήνας της µεταφυσικής σκέψης θα εντοπιστεί από τον Νίτσε στην καθολικότητα της προοπτικής φύσης 
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θεµελιακή για την δυτική µεταφυσική έννοια του Είναι απεκδύεται τον οντο-κεντρικό της προσδιορισµό 
καταλαβαίνουµε ότι σε αυτό ακριβώς έγκειται η αντι-µεταφυσική σύλληψη του Nietzsche. Οι κύριοι 
προσδιορισµοί του όντος θα γίνουν τώρα οι όροι “γίγνεσθαι” και “βούλεσθαι”, διότι το ον ορίζεται 
πλέον θεµελιακά ως ζωντανό ον (“…dem Lebendigen ging ich nach…”), η βασική µορφή του Είναι 
περιγράφεται ως ζωή43. ∆ηλαδή, όπως τονίσαµε λεπτοµερειακά πιο πάνω, επειδή ακριβώς η νέα έννοια 
που µας δίνει ο Nietzsche για το Είναι, είναι η -αδύνατον να κατανοηθεί µεταφυσικά και γενο-λογικά- 
έννοια της Σχεσιακότητας (Relation-alität), έννοιες όπως “ζωή”, “γίγνεσθαι”, “βούλεσθαι” παίρνουν 
στον Nietzsche ένα απολύτως συναρτηµένο νόηµα, εκφράζοντας όλα τους δηλ. µία από τις όψεις αυτής 
της απόλυτης συνάρτησης και αντίθεσης στον συσχετισµό. To σηµαντικό λοιπόν τώρα δεν είναι το Oν, 
ο όρος του συσχετισµού, αλλά η ποιότητα του συσχετισµού, ο οποίος προηγείται αυτού και το 
µορφοποιεί: Η σχεσιακότητα σηµαίνει την συσχέτιση αντιτιθέµενων στοιχείων και έτσι η συσχέτιση 
συνεπάγεται την “διαφορά”, την “αντίσταση”, την “υπακοή” και την “υπερνίκηση”. Βλέπουµε λοιπόν 
τώρα πόσο συγκεκριµένο νόηµα λαµβάνουν οι όροι που χρησιµοποιεί ο Ζαρατούστρα για να περιγράψει 
τη νέα αντι- µεταφυσική σύλληψή του για το Είναι. “Ζωή”, “γίγνεσθαι” και “βούλεσθαι” είναι όλα 
τους όψεις αυτού του αντιτιθέµενου χαρακτήρα του Είναι ως σχεσιακότητας, την οποία συχνά ο 
Nietzsche αποκαλεί πολύ επιτυχηµένα µε τον ελληνικό όρο Πάθος44 (όχι φυσικά Leiden αλλά Pathos). 
Το Ον εποµένως δεν προσδιορίζεται οντολογικά και γενο-λογικά αλλά ποιοτικά, δεν είναι το ον αυτό 
από το οποίο απορρέει η ποιότητά του. Το Ον καταργήθηκε ως Πράγµα και επαναπροσδιορίστηκε ως 
σχέση και ποιότητα. Η ποιότητα, ως η ίδια η σχεσιακότητα, δεν προηγείται ούτε ακολουθεί του Όντος, 
το προσδιορίζει (ως µέρος µίας αντίθεσης) και προσδιορίζεται ταυτόχρονα η ίδια από αυτό (στην 
κατάληξη της αντίθεσης και στον αδιάκοπα επιτελούµενο επαναπροσδιορισµό της). Γι’ αυτό και η 
ποιότητα, και εν γένει το Είναι, δεν εµπίπτει στην αφαίρεση. Γιατί η ποιότητα της σχεσιακότητας και 
άρα το Είναι είναι τώρα αδιαχώριστα από αυτό, το οποίο καθορίζουν. Στον πυρήνα αυτό της νιτσεϊκής 
πραγµάτευσης του Είναι ανακαλύπτουµε φυσικά και την έννοια της γενεαλογίας κάτι που φανερώνει τον 
καλά δοµηµένο χαρακτήρα αυτής της φιλοσοφίας. Πριν να εξετάσουµε και αυτή την πολύ βασική 
έννοια υπό το πρίσµα όσων ειπώθηκαν ας παραθέσουµε ένα αρκετά σηµαντικό κείµενο του Nietzsche 
που βρίσκεται στο µεταίχµιο στο οποίο βρισκόµαστε και εµείς τώρα, στο πέρασµα δηλ. από την αντι-
µεταφυσική σύλληψη του Είναι ως κατάργησης της γενο-λογικής και ουσιακής σύλληψης του όντος 
στην εξίσωση Είναι =Σχεσιακότητα, στην έννοια της γενεαλογίας, η οποία αντιπροσωπεύει το ερώτηµα 
για τον ποιοτικό ορισµό αυτής της νέας σύλληψης του Είναι ως σχέσης έντασης, ως γίγνεσθαι και άρα 
και ως κάτι ιστορικά προσδιορισµένο. H πρώτη παράγραφος του Ανθρώπινο, πολύ Ανθρώπινο έχει 
λοιπόν ως εξής: 

                                                                                                                                                 
του Λόγου και της συνείδησης, απόρροια της οποίας είναι και η σύσταση της έννοιας του Είναι στα πλαίσια της έννοιας του 
Όντος  
43 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], §689, σελ. 466, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  
44 Ό. π., §635, σελ. 429: «(…) Η Βούληση για δύναµη δεν είναι  ένα είναι, ούτε ένα γίγνεσθαι, παρά ένα Πάθος (Pathos)- 
είναι το πλέον στοιχειώδες γεγονός, από το οποίο καταρχήν προκύπτει ένα γίγνεσθαι και µία επίδραση» [δική µας η 
µετάφραση]. Θα δούµε αργότερα (ΙΙ, [δ]) µε ποιο τρόπο αυτός ο χαρακτήρας της σχεσιακότητας των δυνάµεων θα κάνει τον 
Nietzsche, να την ταυτίσει µε την διεργασία που ονοµάζει “βούληση για δύναµη”. Αρκεί τώρα να πούµε πως ο Nietzsche 
απορρίπτει εδώ τους όρους «γίγνεσθαι» και «Είναι» από αυτό που ο ίδιος έχει ανακαλύψει ως  “το στοιχειωδέστερο γεγονός” 
, µόνο ως προς την παραδοσιακά εννοούµενη σηµασία τους, ως όροι δηλ. που περιγράφουν σχέσεις και µετατροπές όντων ή 
όντα ως προς το Είναι τους. Ο όρος «ον» όµως καταργείται γι’ αυτόν στην εξίσωση Είναι = Σχεσιακότητα και έτσι τώρα οι 
έννοιες «γίγνεσθαι», «Είναι» και «βούλεσθαι» κατανοούνται µη-µεταφυσικά ως «Πάθος», ως συσχέτιση δηλ. στην οποία το 
πρωταρχικό δεν είναι το ον, ο όρος της συσχέτισης, αλλά η ποιότητα αυτής της ίδιας της συσχέτισης: η αντίθεση, η αντίφαση, 
η υπερνίκηση το έλκεσθαι εν γένει. Και η κύρια ποιότητα του Είναι η οποία προκύπτει από εδώ; Η Κατάφαση, το ναι σε κάθε 
έλκεσθαι και αντίθεση ή το όχι, η Άρνηση. Κατάφαση και Άρνηση οι δύο πόλοι του Είναι, ως διαφοράς, αµοιβαία 
προσδιορισµένοι και περικλείοντες τα πάντα. Θα τα συναντήσουµε πιο κάτω όλα αυτά στην πραγµάτευση του είναι ως 
“Βούληση για δύναµη” και στην αναίρεση του ηθικού υποκειµένου.          
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“Χηµεία των εννοιών και των αισθηµάτων”:  Τα φιλοσοφικά προβλήµατα παίρνουν πάλι σχεδόν σε κάθε περιοχή 
την ίδια µορφή ερωτήµατος, όπως και πριν από 2000 χρόνια: πως µπορεί να προκύψει κάτι από την αντίθεσή του, 
π.χ. το έλλογο από το άλογο, το αισθητό από το νεκρό, η λογική από την απουσία λογικής, η ανιδιοτελής θέαση από 
την περιπαθή βούληση, η ζωή για τους άλλους από τον εγωισµό, η αλήθεια από τις πλάνες; Η µεταφυσική µπόρεσε 
να ξεπεράσει αυτήν την δυσκολία από την στιγµή που αρνήθηκε την γένεση του ενός από το άλλο και παραδεχόταν 
για τα πιο υψηλά αξιολογηµένα πράγµατα µία θαυµατουργή πηγή κατευθείαν από την ουσία και τον πυρήνα του 
πράγµατος καθ’ εαυτού. Η ιστορική φιλοσοφία αντιθέτως, η οποία δεν πρέπει πλέον να διαχωρίζεται από την 
φυσική επιστήµη, η πλέον νεώτερη όλων των φιλοσοφικών µεθόδων, εξακρίβωνε σε µεµονωµένες περιπτώσεις (και 
µάλλον πρόκειται να είναι αυτό το αποτέλεσµά της για όλες), ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις πέρα από την συνήθη 
υπερβολή της δηµοφιλούς ή µεταφυσικής σύλληψης και ότι κάθε αντίθεση εδράζεται σε µία πλάνη του Λόγου. Κατά 
την εξήγησή της δεν υπάρχει, αυστηρά µιλώντας, ούτε µία ανιδιοτελής πράξη ούτε µία ανιδιοτελής εποπτεία, και τα 
δύο είναι µόνο εξευγενισµοί όπου το θεµελιακό στοιχείο µοιάζει σχεδόν εξατµισµένο και αποδείχνεται ως δεδοµένο 
µόνο για την πιο λεπτή παρατήρηση. Ό,τι χρειαζόµαστε και µπορεί να µας δοθεί από το τωρινό ύψος των 
µεµονωµένων επιστηµών είναι µία  χ η µ ε ί α  των ηθικών, θρησκευτικών, αισθητικών παραστάσεων και 
αισθηµάτων, καθώς επίσης και όλων αυτών των ερεθισµάτων τα οποία βιώνουµε στην µικρή ή µεγάλη 
συναναστροφή µεταξύ των κοινωνιών και της κουλτούρας τους ή ακόµη και στην µοναξιά µας. Όπως, εάν αυτή η 
χηµεία κατέληγε µε το αποτέλεσµα ότι ακόµη και σε αυτά τα πεδία τα ωραιότερα χρώµατα αποκτούνται από πιο 
τιποτένια, περιφρονηµένα υλικά; Θα είχαν πολλοί την όρεξη να αναλάβουν µία τέτοια έρευνα; Η ανθρωπότητα 
λατρεύει να αποδιώχνει κάθε νόηµα από τα ζητήµατα περί της καταγωγής και των απαρχών: δεν πρέπει να είναι 
κανείς σχεδόν από- ανθρωποιηµένος (entmenscht) ώστε  να ανιχνεύσει µέσα του µία αντίθετη τάση;» 
 

 

 Ο Nietzsche επικαλείται εδώ την σύγχρονή του επιστηµονική συνείδηση, η οποία πλέον έχει 
αποµακρυνθεί αρκετά από την αφηρηµένη σκέψη, αναζητώντας, µέσω µίας διαφορετική µεθοδολογικής 
προσέγγισης, τις µυστηριώδεις λεπτοµέρειες κάθε ζωντανής ουσίας (όπως γίνεται π.χ. µε τον 
δαρβινισµό). Ο Nietzsche αποδίδει εποµένως στην νεώτερη επιστήµη µία ενδογενή προσέγγιση, 
καθόσον αυτή ερευνά την κανονικότητα της φύσης στις εσωτερικές σχέσεις όλων των δήθεν αντιθέσεων 
που παρατηρούνται. Οι τελευταίες ανάγονται από τον Nietzsche ρητά σε µία “πλάνη του Λόγου”. Από 
την αντι-µεταφυσική αντίληψη του Nietzsche το ερώτηµα για τον “πυρήνα και την ουσία” των 
ζωντανών όντων παραπέµπει σε µία γενεαλογία των προσδιορισµών τους ως εν ζωή όντων, ως όντων 
δηλ. που αποτελούν αποτελέσµατα πολύπλοκων συσχετισµών. Το “ιστορικό φιλοσοφείν” που αναφέρει 
ο Nietzsche στην §2 έχει εποµένως το νόηµα της γενεαλογίας, αφορά δηλ. το ερώτηµα για την 
“καταγωγή και τις απαρχές” (§1). ∆εν θα πρέπει όµως εδώ να απλοποιήσουµε αυτή την αντίληψη του 
Nietzsche για την γενεαλογία νοµίζοντας ότι στην απαρχή της ιστορίας ενός πράγµατος περικλείεται εν 
γένει και ό,τι αφορά το Είναι του. Η γενεαλογία του Nietzsche δεν έχει σε τίποτε να κάνει µε το γενετικό 
επιχείρηµα, και αυτή η παρερµηνεία, η οποία επιχειρεί να υποβαθµίσει την νιτσεϊκή σκέψη στον χώρο 
του σχετικισµού, πρέπει επιτέλους να τεθεί στο περιθώριο. 
 

«(…) δεν υπάρχει πιο σπουδαία αρχή για κάθε είδος ιστορίας από εκείνη που µε τόσο κόπο επιτεύχθηκε, 
αλλά και που θα έπρεπε να επιτευχθεί πραγµατικά, ότι δηλ. η πρωταρχική αιτία της γένεσης ενός 
πράγµατος και η τελική του χρησιµότητα, η γεγονική του χρήση και κατάταξη µέσα σε ένα σύστηµα 
σκοπών είναι δύο πράγµατα που διαχωρίζονται toto caelo. Ότι καθετί που υπάρχει, που έχει εµφανιστεί 
στον κόσµο µε οποιονδήποτε τρόπο, ερµηνεύεται πάντα εκ νέου από µία δύναµη ανώτερή του, σύµφωνα 
µε νέες προθέσεις, κατάσχεται εκ νέου, επανακτάται και µεταµορφώνεται για µια καινούργια χρήση, ότι 
κάθε συµβάν του οργανικού κόσµου είναι µία καθυπόταξη, κυριάρχηση, και επίσης ότι κάθε καθυπόταξη, 
κάθε κυριάρχηση είναι µία καινούργια ερµηνεία, µία διευθέτηση, κατά την οποία κάθε νόηµα και σκοπός 
που υπήρχαν µέχρι εκείνη την στιγµή κατ’ ανάγκην συσκοτίζονται ή απαλείφονται εντελώς»45.                

          
Η νέα σύλληψη του Είναι από τον Nietzsche καταργεί όπως είδαµε κάθε οντο-λογικό και γενο-λογικό 
προσδιορισµό, κάθε σύλληψη δηλ. του Είναι που εδράζεται στην παραδοχή του Όντος, του Πράγµατος, 
και η οποία αντιπαραθέτει κατ’ ανάγκην έτσι την πολλαπλότητα µε την ενότητα, το γίγνεσθαι µε την 

                                                 
45 Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της Ηθικής, (II), §12, σελ. 83-85 µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
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σταθερότητα. Για τον Nietzsche η έρευνα για το Είναι έτσι όπως ετέθη µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο 
από τον Αριστοτέλη, ως έρευνα δηλ. του όντος, καθόσον αυτό είναι ον (insofern es Seiend ist), είναι 
απολύτως λανθασµένη και ήδη µε ανοµολόγητους όρους προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση 
προσανατολισµένη. Στην έννοια της γενεαλογίας, δεν αναζητούµε την ιστορική προέλευση του όντος. 
Αυτό είναι το γενετικό επιχείρηµα, το οποίο στο πιο πάνω απόσπασµα απορρίπτεται τελείως. Στην 
θεµελιακή εξίσωση Είναι =Σχεσιακότητα, το ον τίθεται αποκλειστικά µε όρους πολλαπλότητας και 
ουσιαστικά καταργείται ως τέτοιο. Η διαφορά προηγείται της ταυτότητας. Το Είναι δεν ανήκει στο ον ως 
ενότητα, αλλά ως πολλαπλότητα σε ένα σύµπλεγµα συσχετισµών Το Είναι εκφράζει έναν πλουραλισµό 
ποιοτήτων, ως απόρροια του πλουραλισµού των συσχετισµών. Από την στιγµή αυτή λοιπόν, είδαµε και 
πιο πριν, πως το ον και η συγκρότηση του Είναι στην βάση του γενο-λογικού ή οντο-λογικού 
προσδιορισµού του Όντος καταργούνται. Το ον δεν µπορεί να τεθεί πλέον ως ον, όπως ζητούσε η 
πρώτη φιλοσοφία. Μπορεί να τεθεί µόνο ως ποιότητα, ως η συγκεκριµένη ποιότητα που δηµιουργείται 
από την αναπόφευκτη κατάταξη εντός των πλαισίων ενός έλκεσθαι. Να λοιπόν τι ακριβώς είναι η 
γενεαλογία: Γενεαλογία σηµαίνει στον Nietzsche την ανεύρεση της ποιότητας, τον προσδιορισµό του 
Είναι, όχι µε γενο-λογικό, αλλά µε ποιοτικό τρόπο (δηλ. ως σχεσιακότητας), την “κατάταξη µέσα σε ένα 
σύστηµα” και κυρίως το ποιοτικό ζήτηµα της “καθυπόταξης” και της “κυριάρχησης”. Αυτό που 
κυριαρχεί δίνει τον προσδιορισµό του Είναι, όχι όµως µε οντολογικούς όρους τώρα, αλλά µε αξιακούς. 
Επειδή ακριβώς όπως είδαµε το Είναι (δηλ. η σχεσιακότητα) δεν διακρίνεται από αυτό το οποίο 
καθορίζει, γιατί προσδιορίζονται αµοιβαία, το ον δεν µπορεί να τεθεί υπό την διάκριση ουσίας και 
κατηγορήµατος, αλλά µόνο ως αξία και νόηµα. Αυτό που κυριαρχεί δίνει ένα νόηµα,  και το νόηµα αυτό 
δεν αποδίδεται ως κατηγόρηµα γιατί αφορά µία πλουραλιστική σχεσιακότητα, το κέντρο αναφοράς της 
ποίας διαρκώς µεταβάλλεται ποιοτικά. Η γενεαλογία είναι λοιπόν η ανεύρεση της ποιότητας και του 
νοήµατος, γενεαλογία είναι η τέχνη της ερµηνείας. Γενεαλογία αντί οντολογίας λοιπόν. Όχι 
προσδιορισµός του όντος, ως όντος, αλλά ως νόηµα και αξία. Εδώ ακριβώς διαπιστώνουµε, ότι η 
θεµελιακή εξίσωση του Nietzsche (Είναι =Σχεσιακότητα) και η ανατροπή της οντολογίας εκκινεί και 
εγείρει ένα αξιολογικό ερώτηµα για το Είναι (Wertfrage des Seins). Και κατανοούµε έτσι σε ποια 
πλαίσια θα τεθεί το ερώτηµα του Nietzsche για το θεµέλιο του ίδιου του Λόγου και του έλλογου 
υποκειµένου. Οι αντιθέσεις που προέκυπταν αναγκαία από κάθε σχεσιακότητα τακτοποιούνταν πάντοτε 
από τον Λόγο και υπέρ του Λόγου, και η “πλάνη του Λόγου”(ΜΑ§1) που επικαλείται ο Nietzsche σε 
αυτή την διευθέτηση, δεν είναι άλλη από την οντο-κεντρική σύλληψη του Είναι, η οποία, θα δούµε 
παρακάτω σε άλλα κεφάλαια, ότι µε την µεταφυσική της υποκειµενικότητας, φανερώνεται οριστικά να 
εδράζεται στο εγώ, δηλ. στο πράτων συνειδητό υποκείµενο ως το πρότυπο για την διαµόρφωση της 
έννοιας του Όντος, και έτσι στην ηθική συνείδηση. Ποιες αξίες πρεσβεύει αυτός ο Λόγος, αυτό το 
υποκείµενο, δηλ. ποια είναι η ποιότητά του; Είναι καταφατική, είναι αρνητική (αυτές είναι οι 
πρωταρχικές ποιότητες της σχεσιακότητας όπως αναφέραµε ήδη στην υποσηµείωση αρ. 42); Ποιο είναι 
αυτό το οποίο κυριαρχεί τον Λόγο και το έλλογο υποκείµενο δίνοντας του έτσι το νόηµά του και άρα το 
Είναι του; Αυτό θα είναι το έργο της γενεαλογίας, το έργο που µας υπόσχεται η περιβόητη φιλοσοφία 
του µέλλοντος, ως φιλοσοφία του νοήµατος. Ποιο είναι το πραγµατικό υποκείµενο της αξιολόγησης, και 
πως αυτό τίθεται ως πράτων; Πριν προχωρήσουµε όµως σε αυτόν τον γενεαλογικό αναπροσδιορισµό 
της νεώτερης υποκειµενικότητας46 πρέπει να δούµε το θεµελιακό εκείνο στοιχείο µέσω του οποίου η 

                                                 
46 Προσδιορισµός που καθίσταται αναγκαίος διότι στον Nietzsche, όπως αναλύσαµε ήδη και όπως θα δούµε και πιο κάτω 
ισχύει: Είναι = Σχεσιακότητα= Βούληση για δύναµη = Νόηµα. Επειδή ακριβώς αυτό το νόηµα ανατρέπεται από την νεώτερη 
µεταφυσική του υποκειµένου, ανατρέπεται ως προς την ιεραρχία του, (και είδαµε πως η σχεσιακότητα και το νόηµα αυτό 
είναι πάντα ένα ζήτηµα ιεραρχίας), γι’ αυτό και ο αναπροσδιορισµός  της υποκειµενικότητας διαµέσου της Βούλησης για 
∆ύναµη κρίνεται αναγκαίος. Έτσι θα έρθει στην επιφάνεια και η νέα προσέγγιση του Nietzsche στην υποκειµενικότητα, 
προσέγγιση που τελείται πλέον µε όρους αξιολογικούς και γενεαλογικούς, και θα δούµε πως η νέα έννοια αυτή εντοπίζεται 
στην έννοια-και όχι όραµα ή διαίσθηση- του Υπεράνθρωπου.   
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σχεσιακότητα προσδιορίζεται ως ποιότητα, δηλ. ως “διαφορά”, “υπερνίκηση”, “καθυπόταξη”, 
“αντίσταση”, “ενσωµάτωση” και εν τέλει ως νόηµα. Να δούµε δηλ. την κανονικότητα εντός του Είναι, 
διότι στον Nietzsche δεν υπάρχει ούτε καν υποψία σχετικισµού. Το στοιχείο αυτό ο Nietzsche θα το 
ονοµάσει “Βούληση για ∆ύναµη” και θα το πραγµατευτεί τόσο ως περιεχόµενο όσο και ως µορφή, 
καθώς όπως είπαµε Αξία και Είναι είναι αδιαχώριστα. Καλά θα ήταν λοιπόν εδώ να ξεκινήσουµε από 
µία χαρακτηριστική περίπτωση σύλληψης του Είναι βάσει της έννοιας του όντος. Μία σύλληψη δηλ. 
του όντος που θα το φέρει αναγκαστικά στην διάκριση µεταξύ ουσίας και κατηγορήµατος. Θα πάµε 
στον Schopenhauer, κυρίως διότι σε αυτόν το Ον έχει την κοµβική σηµασία της βούλησης.  
      Είναι γνωστό ότι για τον Nietzsche η έννοια της Βούλησης στον Schopenhauer αντιπροσώπευε µία 
κενολογία, µία “κενή λέξη”. Η περίφηµη “βούληση για ζωή” δεν σηµαίνει τίποτε από την στιγµή 
µάλιστα που ο Schopenhauer συλλαµβάνει το βούλεσθαι στα πλαίσια µίας έννοιας του όντος. ∆εν πρέπει 
να ξεχνάµε πως για τον Schopenhauer η βούληση είχε την σηµασία του Ding an sich και πως η αρχή του 
principium individuationis αντιπροσώπευε, µεταξύ άλλων, το απίστευτο εύρος των πραγµατώσεων της, 
οι οποίες είχαν τον χαρακτήρα των κατηγορηµάτων (ιδιοτήτων) της. Ο Nietzsche πίστευε ότι η πλάνη 
του Schopenhauer έγκειται στην συνήθη πλάνη των µεταφυσικών, δηλ. στον τρόπο µε τον οποίο 
συλλαµβάνουν και θεµελιώνουν την έννοια του Είναι. Στην συγκρότηση του Είναι βάσει της έννοιας 
του Όντος. Η “βούληση για ζωή”, δηλώνει ο Ζαρατούστρα, δεν µπορεί να αναφέρεται ούτε στην 
βούληση ούτε στην ζωή. “Ό,τι δεν ζει δεν µπορεί να βούλεται, όµως αυτό που ζει, πως µπορεί να 
βούλεται τη ζωή;” Στην έννοια αυτή κρύβεται κάτι το αυτοαναφορικό ή ταυτολογικό. Η πλάνη έγκειται 
στην έννοια του Είναι ως πράγµατος, στον γενο-λογικό ορισµό που παρουσιάζει το ον ως ενότητα, µόνο 
που εδώ ως ον εννοείται η ζωή µε το σύνολο των αντιθέσεών της. Ότι ακριβώς ο πυρήνας της ζωής, ως 
απόρροια ενός άπειρου πλέγµατος συσχετισµών που την συγκροτούν, δεν είναι το ον, µπορεί κάλλιστα 
να µας το φέρει στο φως µία κριτική πραγµάτευση της φιλοσοφίας του Schopenhauer. O Nietzsche 
ρωτάει: Πως µπορεί το ον να εκδηλώνεται µέσα στον χρόνο, να είναι µέσα στον χρόνο και άρα να 
αποτελεί τον όρο µίας συσχέτισης; Η απάντηση του είναι ίδια µε αυτήν του Schopenhauer. Το ον 
αποτελεί όρο συσχέτισης µόνο ως κάτι που έχει βούλεσθαι. Το ζωντανό ον, αυτό δηλ. που αποτελεί όρο 
ενός συσχετισµού, βούλεται για να είναι και αφού είναι. ∆ιότι το βούλεσθαι έχει τη σηµασία του 
έλκεσθαι, και όχι την ανθρωποµορφική του επιθυµώ. Αυτό όµως σηµαίνει πως το ον δεν βούλεται 
επειδή είναι ον εντός των όρων του συσχετισµού, αλλά επειδή διαφέρει εντός του συσχετισµού. Η 
αντίθεση και άρα η διαφορά είναι το ίδιο το νόηµα της πολλαπλότητας και του βούλεσθαι, και αυτό 
θέτει εν αµφιβόλω µία βασική λογική απαίτηση της µεταφυσικής. ∆εν υπάρχει ενότητα, εφόσον υπάρχει 
βούλεσθαι, και δεν υπάρχει ον, εφόσον δεν υφίσταται ενότητα. Το ον υφίσταται χάριν της διαφοράς 
του, και όχι χάριν µίας δήθεν ενότητάς του, στην διαφορά και µόνο ανάγεται η βούλησή του. Μία 
υποτιθέµενη ενότητα των δοµικών του προσδιορισµών, θα αναιρούσε αναγκαστικά το βούλεσθαι του. 
Εάν η διαφορά του είναι το βούλεσθαί του, τότε δεν µπορεί να υπάρχει κενό ή µάταιο βούλεσθαι παρά 
µόνο ως επικίνδυνο ηθικολογείν. Και πράγµατι εδώ ανακαλύπτει ο Nietzsche την µεγάλη πλάνη του 
Schopenhauer, (αλλά και των άλλων µεταφυσικών στην θεωρία τους για τη βούληση, πρβλ. ΙΙΙ). Στο ότι 
απουσιάζει στην θεωρία του(ς) κάθε «προς τι;» (Wozu?)47 της βούλησης. Να η µεγάλη απόκλιση των 
δύο στοχαστών και ο πυρήνας της κριτικής του Nietzsche στο βούλεσθαι ως ον, δηλ. ως δοµική 
ενότητα. Η γενο-λογική σύλληψη του όντος από τον Schopenhauer εδράζεται στην µετα-καντιανή του 
υπερβατολογική οπτική και στον µε υπερβατολογικούς όρους επικαλυµµένο πλατωνισµό του.  Επειδή 
εντός του βούλεσθαι και του ζην, ο Schopenhauer δεν βλέπει την αντίθεση και την πολλαπλότητα ως 
διαφορά, αλλά για υπερβατολογικούς λόγους48 επικαλείται την ενότητα του όντος, η έννοιά του για την 

                                                 
47 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], §692, σελ. 468, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
48 Πρέπει εδώ όµως να προσέξουµε πολύ, διότι η αντίληψη του Kant για  τον φαινοµενικό χαρακτήρα του, υπό τους όρους 
της παράστασης, τιθέµενου κόσµου παρερµηνεύτηκε από τον Schopenhauer. Για τον Kant το είναι ενός κόσµου, του οποίου 
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βούληση διαµορφώνεται υποχρεωτικά υπό µεταφυσικούς όρους, στα πλαίσια δηλ. της διάκρισης µεταξύ 
ουσίας (όντος) και κατηγορήµατος (ιδιότητες). Έτσι, η πολλαπλότητα και η διαφορά εντός του 
βούλεσθαι και του ζην ερµηνεύεται τώρα από αυτόν ως διαφορά ανάµεσα στο βούλεσθαι και το ζην, 
όπου το βούλεσθαι είναι µία ενότητα και η ζωή µία κατηγορική ανάπτυξη αυτής, ως πολλαπλότητας. 
Για τον Nietzsche αυτό είναι µία θεωρητική φαιδρότητα, καθώς µε αυτόν τον τρόπο το βούλεσθαι χάνει 
κάθε επαφή µε το ίδιο το βούλεσθαι, δηλ. µε την αντίθεση και άρα µε την διαφορά στον συσχετισµό. Το 
βούλεσθαι έτσι καταντάει κάτι κενό περιεχοµένου, κάτι που η ουσία του –θα δούµε αναλυτικά στο (ΙΙ 
δ)- φανερώνεται στην πηγή της µεταφυσικής ενότητας και της µεταφυσικής σύλληψης του όντος, δηλ. 
στο πράτων υποκείµενο- την πηγή κάθε µεταφυσικής έννοιας του όντος- και άρα στην ηθική συνείδηση. 
Και πράγµατι η θεωρία του Schopenhauer στρέφεται σε µία επικίνδυνη ηθική προτροπή, σε µία θεωρία 
που βάζει σε κίνδυνο την ζωή, επιχειρεί να αναιρέσει το βούλεσθαι. ∆ιότι αυτό που συνέλαβε ως 
βούλεσθαι αναγνωρίζεται ότι είναι κάτι κενό, όχι περιεχοµένου, αλλά κατεύθυνσης. Και αυτό είναι 
εύλογο, αφού ο Schopenhauer αγνοεί το Είναι του βούλεσθαι ως πολλαπλότητα, δηλ. ως αντίθεση και 
διαφορά στον συσχετισµό, και κατά συνέπεια, το καθεαυτό Είναι της Βούλησής του δεν µπορεί να 
αποκτήσει κανέναν ποιοτικό προσδιορισµό, δηλ. κανένα νόηµα ή αξία παρά µόνο αυτή της αυτό-
αναίρεσης του, δηλ. την άρνηση. ∆εν πρόκειται όµως για µία συγκεκριµένη ποιότητα, και άρα για 
κάποιο συγκεκριµένο νόηµα του βούλεσθαι, αλλά για στείρα και φαιδρή ηθικολογία49, για άρνηση κάθε 
νοήµατος, και άρα για τον αυθεντικό µηδενισµό. Είναι η ηθική συνείδηση, η γενο-λογική σύλληψη του 
όντος, κάτι εχθρικό προς την ζωή; Βλέπουµε πόσο συγκεκριµένη και εννοιολογικά επεξεργασµένη 
σηµασία λαµβάνουν τώρα εκφράσεις του Nietzsche, όπως π.χ. η “ άρνηση της ζωής”: κατανοήθηκε ως 

                                                                                                                                                 
η παράσταση εδράζεται στις µορφές της εποπτείας και της διάνοιας, µπορεί κάλλιστα να είναι αντικειµενικό, διότι το 
ερώτηµα για την αλήθεια ή το ψεύδος του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού µας κόσµου, δεν αποτελεί ένα ερώτηµα για 
την περιεχοµενική (sachlich) ύπαρξή του. Αποτελεί αντιθέτως ένα ερώτηµα για το γνωσιοθεωρητικό του νόηµα, το οποίο 
απλά δεν είναι δυνατό να πραγµατωθεί µόνο από την αισθητηριακή λειτουργία. Μόνο µία δήθεν απάντηση, για την 
περιεχοµενική ύπαρξη του κόσµου, η οποία δεν θα προϋπέθετε καµία γνωσιακή λειτουργία, θα σήµαινε τελείως ένα  φ α ί ν ε 
σ θ α ι, µε την αρνητική χροιά που του αποδίδει ο Schopenhauer. Θα ήταν αυτό, το οποίο ο Kant ονόµασε “υπερβατολογική 
επίφαση” (transzendentaler Schein). Αλήθεια ή επίφαση είναι για τον Kant ένα ερώτηµα για την αληθή ή επιφατική σύνδεση 
των παραστάσεών µας διαµέσου των καθαρών µορφών της εποπτείας και των κατηγοριών της διάνοιας. Η φαινοµενικότητα 
µερικών παραστάσεων, των οποίων η σύνδεση µέσω αυτών των γνωστικών ικανοτήτων επιτελείται σωστά, δηλ. ως 
συµφωνία των a priori κατηγοριών µε τις εποπτικές µορφές, σηµαίνει για τον Kant ένα απολύτως αντικειµενικό είναι. 
Τελείως αντίθετα µε αυτήν την καντιανή οπτική, ο Schopenhauer αναγνωρίζει ως µοναδική αλήθεια και ως µοναδικά 
αντικειµενικό είναι την περιεχοµενική πραγµατικότητα (δηλ. µία ύπαρξη που κατέχει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο και δεν 
τίθεται υπό όρους) ενός πράγµατος καθεαυτού, κάτι που σαν απόδειξη αναδείχθηκε ρητώς από τον Kant ως υπερβατική 
επίφαση (πρβλ. Προλεγόµενα…§13, υποσηµείωση ΙΙΙ ). Ο Schopenhauer πίστευε ότι µε την έννοιά του της “βούλησης για 
ζωή”  έµενε πιστός στους κανόνες της υπερβατολογικής φιλoσοφίας του Kant, και πως µάλιστα µε αυτήν έδινε µία οριστική 
απάντηση στον προσδιορισµό του καθεαυτού όντος, έννοια από τον προσδιορισµό της οποίας ο Kant παραιτήθηκε, 
θεωρώντας την ως πλήρως αδιερεύνητη (=χ). Στην πραγµατικότητα βέβαια ο Schopenhauer µε αυτήν την έννοια υπερέβαινε 
τα όρια και εποµένως πρόδιδε το κριτικό νόηµα της υπερβατολογικής φιλοσοφίας. Το θεµελιώδες του λάθος, σε σχέση µε 
τον Kant, έγκειται ακριβώς σε αυτό που ο ίδιος ανακήρυττε ως “το µεγάλο επίτευγµα του Kant” , δηλ. την “διάκριση του 
φαινοµένου από το πράγµα καθεαυτό” (πρβλ. τον πρώτο τόµο του έργου του, σελ. 564), ενώ στην πραγµατικότητα το µεγάλο 
επίτευγµα του Kant, o πυρήνας της φιλοσοφίας του έγκειται στην θεµελίωση ενός αντικειµενικού είναι για τον κόσµο στους 
υπερβατολογικούς όρους, οι οποίοι εξαρτούνται και πηγάζουν µόνο από τους κόλπους του ανθρώπινου και κάθε έλλογου 
όντος. Η καντιανή ανάλυση έκανε φανερό ότι το πράγµα καθεαυτό αποτελεί το πραγµατικό είναι για µία µονάχα 
υποτιθέµενη εποπτική διάνοια, δηλ. µόνο για ένα ον όπως ο Θεός. Για το ανθρώπινο πνεύµα σηµαίνει µόνο ένα αίτηµα του 
Λόγου, το οποίο αναδύεται µέσω της πρακτικής –ηθικής συνείδησης. Είναι εποµένως το καθεαυτό είναι, αλλά όχι το µόνο 
αντικειµενικό είναι. Σηµαίνει πολύ περισσότερο ένα Αρχέτυπο της πράξης και όχι µία θεωρητική διαπίστωση».                   
49 Ο όρος «ηθικολογία» δεν είναι και  πολύ ταιριαστός διότι µας παραπέµπει σε πιο ισοπεδωµένες, χυδαίες και αφιλοσόφητες 
προτροπές. Τον χρησιµοποιούµε απλά για να δείξουµε το γεγονός της ηθικής παραίνεσης στην φιλοσοφία του Schopenhauer. 
Αντίθετα µε την ηθική θεωρία του Kant για παράδειγµα, όπου µας δίνεται µόνο η κατεύθυνση και όχι ο στόχος, στην σκέψη 
του Schopenhauer δεν µας δίνεται καµία κατεύθυνση, αλλά κατευθείαν ο στόχος. Πολύ επικίνδυνη στιγµή, η οποία ανάγεται 
στο γεγονός πως, στην µεταφυσική της βούλησης, το κριτικό νόηµα του καντιανισµού έχει ουσιαστικά προδοθεί.    
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ψυχολογική ή ως στείρα ρητορική διατύπωση. Η έννοιά της όµως είναι αυστηρή. Σηµαίνει τις συνέπειες 
της παραδοσιακής σύλληψης του Είναι και της γενο-λογικής επεξεργασίας του Είναι βάσει µίας έννοιας 
του Όντος. ∆εν εκφράζει µία αφηρηµένη άρνηση της ζωής, ως αποδοχή ενός άλλου πεδίου –
υπερβατικών ίσως- όντων, αλλά την σύλληψη της ζωής ως πεδίου σαφώς οριοθετηµένων όντων. Στο 
γενο-λογικό ον η πορεία οδηγεί στην άρνηση της διαφοράς και της ποιότητας, άρα και του νοήµατος. 
Το ον µένει απροσδιόριστο, γίνεται αντικείµενο της ηθικής συνείδησης, που θα επιχειρήσει να 
καταργήσει την διαφορά και το νόηµα. Άλλο παράδειγµα είναι η έννοια της “γενεαλογίας”: ταυτίστηκε 
µε το γενετικό επιχείρηµα και άρα µε τον σχετικισµό, ιστορικιστικό ή θετικιστικό. Η σηµασία της είναι 
πολύ διαφορετική. Εκφράζει τις συνέπειες της κατάργησης κάθε σύλληψης του Είναι βάσει της έννοιας 
του όντος, την ερµηνεία δηλ. του Είναι ως πολλαπλότητας, την ανεύρεση του νοήµατός του, και κυρίως: 
την προτεραιότητα της διαφοράς έναντι της ταυτότητας στον καθορισµό του. Αυτή την προτεραιότητα θα 
πρέπει να την λάβουµε σε παρακάτω κεφάλαια υπόψη µας όταν πραγµατευτούµε την αντιπαράθεση του 
Nietzsche µε τον τρόπο που αναδύεται η αξία στην καντιανή ηθική. Η γενεαλογία είναι λοιπόν η 
αυθεντική φιλοσοφία των αξιών και µάλιστα το αντίθετο µίας σχετικιστικής ηθικής που µένει στην 
υπερίσχυση ως κάτι εξωτερικά δεδοµένο, καταλήγοντας µοιραία στον κοµφορµισµό. ∆ιότι ο 
γενεαλογικός προσδιορισµός αφορά µία αθέατη και εσωτερικά υπερισχύουσα ποιότητα. Η γενεαλογία 
δεν είναι ο ιστορικά δεδοµένος προσδιορισµός του όντος, αλλά η κατάργηση του όντος και η αναγωγή 
του Είναι στον πλουραλισµό των συσχετισµών, αναγωγή η οποία καταλήγει σε έναν αξιολογικό 
καθορισµό κάθε µορφής του Είναι. Η σηµασία την οποία λαµβάνει τώρα στην φιλοσοφία του Nietzsche 
η έννοια του Είναι, είναι η -σε ένα µεταγενέστερο και συνθετικό στάδιο ύπαρξης- µορφοποίηση των 
αντιθέσεων και των διαφορών. Με την έννοια Είναι εκφράζεται εποµένως µία πολλαπλότητα, και όχι 
µία ενότητα. Η ενότητα ακολουθεί την πολλαπλότητα, δεν προκύπτει σαν modus της. Η διαφορά 
προηγείται και καθορίζει την ταυτότητα. ∆εν είναι η ταυτότητα συστατική της διαφοράς, όπως θα δούµε 
ότι γίνεται µε την συγκρότηση του έλλογου υποκειµένου στον Kant [βλ. παρακάτω III,(β)]. Υπάρχουν 
για τον Nietzsche λοιπόν πολλές δυνατότητες µορφοποίησης των διαφορών και άρα πολλές µορφές του 
Είναι, πολλές προοπτικές. Η ζωή είναι µονάχα µία από αυτές. 
 

 
 
 

γ) Σώµα και ratio 

 

      Σε αυτό το κεφάλαιο καθίσταται αναγκαίο να διασώσουµε την σκέψη του Nietzsche από την 
κατηγορία του ανορθολογισµού. Ο Nietzsche επιχειρεί µία θεωρία που δεν έχει µεταφυσικά ερείσµατα, 
αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως φιλοσοφία, διότι έχει να κάνει µε µία -βάσει αρχών- εξήγηση του Όλου. Το 
πρόβληµα προκύπτει από το γεγονός ότι, εντός των αντι-µεταφυσικών της πλαισίων, η θεωρία αυτή 
επιχειρεί έναν αναπροσδιορισµό του Λόγου και του υποκειµένου του Λόγου. Ο Λόγος εξετάζεται τώρα 
ως κάτι δευτερεύον, ως κάτι που κυριαρχείται, δίχως να έχει την παραµικρή δυνατότητα να κυριαρχήσει 
αυτός σε κάτι. Μία τέτοια καθυπόταξη του Λόγου µέχρι τον Nietzsche ίσως και να µην είχε διατυπωθεί 
ακόµη, αφού και στον Schopenhauer η συνείδηση έχει µία -περιορισµένη έστω- δυνατότητα να 
κυριαρχήσει πάνω σε αυτό, το οποίο η ίδια είναι, και να αρνηθεί την βούληση. Η κυριαρχία της έγκειται 
στην δυνατότητα άρνησης του εαυτού της, και εδώ βλέπουµε και πάλι καθαρά την κοµβική θέση του 
Schopenhauer στο τερµατικό όριο της µεταφυσικής εξήγησης του Όλου. ∆ιότι αυτός που για πρώτη 
φορά ανήγε, ως προς την ουσία του, τον Λόγο σε κάτι άλλο, µη-έλλογο, δίνει µία τελευταία δυνατότητα 
στον Λόγο να δράσει ως ουσία, δηλ. έλλογα, πάνω σε αυτό το πιο πρωταρχικό στοιχείο. ∆εν υπάρχει 
δυνατότητα για την µεταφυσική εξήγηση να αγνοήσει την πραγµατική πηγή της, δηλ. τον Λόγο, έστω 
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και αν τον έχει αποκηρύξει ως ουσία, αυτό µας διδάσκει µία κριτική ανάγνωση του Schopenhauer. Όλα 
τίθενται εντός του Λόγου, όλα µέχρι τώρα έχουν τεθεί εντός του Λόγου, αλλά ποιος θα µας αναλύσει 
τον ίδιο τον Λόγο, ως πεδίο αντιθετικών συσχετισµών και άρα ποιοτικών (=αξιολογικών) 
προσδιορισµών; Το πρόβληµα λοιπόν µε την κατηγορία του ανορθολογισµού είναι ότι και αυτή 
τοποθετείται εντός του Λόγου, αγνοώντας τον ενδοκοσµικό χαρακτήρα στον ορισµό του Είναι από τον 
Nietzsche. Η αρχή εξήγησης του Όλου (η Βούληση για ∆ύναµη) είναι όπως είδαµε αδιάκριτη από αυτό 
που εξηγεί. ∆εν υπάρχει ον χωρίς την αρχή ή την µορφή της σχεσιακότητας (την Βούληση για ∆ύναµη) 
και δεν υπάρχει καν δυνατότητα συσχετισµού δίχως ον. Άρα η σύσταση του Είναι δεν µπορεί να 
αποδοθεί στο ον. Αυτός είναι ο ενδοκοσµικός χαρακτήρας της σκέψης του Nietzsche: δεν εννοείται ως 
απόρριψη της ύπαρξης υπερβατικών όντων, αλλά ως απόρριψη της ίδιας της έννοιας του όντος και της 
έρευνας του είναι του όντος, ως όντος. Έγκειται δηλ. στην απόρριψη του σαφώς οριοθετηµένου όντος, 
του Πράγµατος, και στην επαναφορά αυτού στην ποιότητα του συσχετισµού του, και άρα στο νόηµά 
του. Ο παραδοσιακός Λόγος δεν ήταν παρά η µετουσιωµένη ανάδειξη αυτής της έννοιας του όντος. 
Όπως λέει και ο Deleuze50, ο Nietzsche στην έννοιά του της Βούλησης για ∆ύναµη έχει βρει την αρχή 
µιας εσωτερικής γένεσης του Λόγου, που θα καταστήσει έτσι τον Λόγο αντικείµενο κριτικής δίχως ο 
κριτικός ρόλος να ανήκει στον ίδιο τον Λόγο, όπως γίνεται στον Kant. ∆ηλαδή το εγχείρηµα του 
Nietzsche δεν έγκειται στην σχετικοποίηση ή στην παραίτηση από τον Λόγο, αλλά στην 
ενδοκοσµιοποίησή του (ας µας επιτραπεί ο όρος), δηλ. στην άρση του αυτο-αναφορικού του 
χαρακτήρα, στην εξάλειψη του γενο-λογικού του ορισµού και στην ανεύρεση του νοήµατός του. Αυτή 
τη σηµασία θα έχει η παρακάτω ανάλυσή µας καθώς και η κριτική µας σε έναν σύγχρονο αναλυτή, στον 
Η. Schnädelbach, που µιλάει για ανορθολογισµό από την σκοπιά του Λόγου. 
 
      Το πρόβληµα του σώµατος και του οργανικού γίγνεσθαι είναι απόλυτα συναρτηµένο µε την έννοια 
της ζωής. ∆ιότι η φιλοσοφία της ζωής ξεκινάει ακριβώς από την αναγωγή των έλλογων λειτουργιών 
(διάνοια, φαντασία, Λόγος) στην σωµατική οργάνωση. Για την φιλοσοφία της ζωής εποµένως ολόκληρο 
το φάσµα των πνευµατικών και συνειδησιακών λειτουργιών του ανθρώπου εξαρτάται από µία ακόµη 
άγνωστη και “σκοτεινή” αρχή. Αυτή η αρχή µας παραπέµπει στις πρωταρχικές δυνάµεις της ζωής, των 
οποίων οι συσχετίσεις ή αντιθέσεις διαποτίζουν κάθε Είναι. Αυτή η παραδοχή λοιπόν, ότι δηλ. το 
σύνολο των έλλογων και εν γένει συνειδητών λειτουργιών αποτελεί κάτι δευτερεύων και εξαρτηµένο, 
εφόσον πηγάζει από την σωµατική δοµή (ως κατεξοχήν πλουραλιστική και αντιθετική), εγείρει ενάντια 
σε κάθε φιλοσοφία της ζωής- και συνήθως όχι άδικα- την κατηγορία της ανορθολογικής καταστροφής 
κάθε γνώσης και ηθικής θεωρίας. Για πολλούς στοχαστές λοιπόν η φιλοσοφία της ζωής δεν τίποτε άλλο 
παρά η αφετηρία του µηδενισµού. Πρέπει λοιπόν για τον σκοπό της εργασίας µας να εξετάσουµε το 
παρακάτω ερώτηµα: Ισχύει η κατηγορία αυτή και για τον Nietzsche, ο οποίος αποδέχεται ρητά την 
βασική προϋπόθεση της φιλοσοφίας της ζωής, κάνοντας αναφορά σε µία ανώτερη -σωµατικά δεδοµένη- 
αρχή, “τον εαυτό” (das Selbst), ως κυρίαρχο του Λόγου51; Και κάτι άλλο ακόµη: επειδή ακριβώς µιλάµε 
για µία µοµφή είναι αναγκαίο να ρωτήσουµε για το ποιος ακριβώς την διατυπώνει, και όχι µόνο ενάντια 
σε ποιον απευθύνεται. Για να κατανοήσουµε λοιπόν καλύτερα την πραγµάτευση του σώµατος από τον 
Nietzsche θεωρούµε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουµε την έννοια του ανορθολογισµού. 

                                                 
50 G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, µετάφρ. Γ. Σπανός, σελ. 133, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 2002  
51 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (Ι), Von den Verächtern des Leibes, [“Για τους 
περιφρονητές του σώµατος”], σελ. 34-36, Kröner Verlag, Leipzig, 1930. Πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο 
Ζαρατούστρα αποκαλεί αυτό το οποίο κυριαρχεί τον Λόγο εκτός από Selbst επίσης και ως “große Vernunft”, ως τον µεγάλο 
Λόγο δηλαδή, θέλοντας έτσι να δηλώσει πως δεν υπονοεί µε αυτό κάτι ανορθόλογο και δίχως νόηµα, αλλά µία νέα 
κανονικότητα και άρα µία νέα αρχή.  
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      Καταρχήν λοιπόν πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η µοµφή θεµελιώνεται κατά τον Nietzsche σε ηθικό 
έδαφος, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ανακαλύψουµε διότι δεν είναι και τόσο δεδοµένο. Ο 
ίδιος ο Schnädelbach τονίζει πως θα διατυπωνόταν µία ουδέτερη πραγµάτευση, παρά το ότι αργότερα 
την αναιρεί: «Ανεξάρτητα από το εάν ο ανορθολογισµός ή ο µηδενισµός σηµαίνει κάτι κακό για την 
επιστηµονική και ηθική παράδοση της ανθρωπότητας, δεν θα µπορούσε ο ανορθολογικός και χαοτικός 
χαρακτήρας της ζωής να µην είναι τίποτε άλλο παρά η αλήθεια;»52. Θα δούµε όµως αργότερα ότι ο 
Schnädelbach συλλαµβάνει τον ανορθολογισµό ως την αντίθεση στην ratio και έτσι η µοµφή του 
εκφράζει την αντίθεση σε αυτήν την σύλληψη της σκέψης που πάντοτε κατείχε όλους τους στοχαστές, 
από τον Σωκράτη ίσαµε τον Hegel, δηλ. να «τοποθετούν την πραγµατική ουσία και τον πυρήνα του 
ανθρώπου στην γνωρίζουσα συνείδηση, παρουσιάζοντας έτσι εποµένως το εγώ ή όπως συµβαίνει σε 
πολλούς από αυτούς, την υπερβατική υπόσταση του εγώ, δηλ. την ψυχή, καταρχήν και στην ουσία της ως 
γνωρίζουσα και σκεπτόµενη και µόνο δευτερευόντως και µε συναγόµενο τρόπο ως βούλεσθαι»53 (µε 
εξαίρεση από όλη την ιστορία της µεταφυσικής τον Kant και τον ίδιο τον Schopenhauer, θα προσθέταµε 
εµείς, ως τους µόνους που δεν συλλαµβάνουν κατά βάθος τον Λόγο µε την σηµασία της ratio). Το ότι 
ακριβώς η αποκήρυξη της φιλοσοφίας της ζωής, δηλ. της αναγωγής του Λόγου στο πεδίο της βούλησης, 
συλλαµβάνεται ως ανορθολογισµός ενάντια στο πεδίο της ratio, εκεί ακριβώς πρέπει να ανεβρεθεί η 
ηθική της βάση. Οδηγός µας θα είναι για άλλη µια φορά η σύλληψη του Είναι και του Όντος από τον 
Nietzsche καθώς και η αντιπαράθεση της µε την σύλληψη αυτών των ίδιων εννοιών από την κλασική 
σκέψη. Είδαµε και πιο πριν [σελ. 18 (υποσηµ. 31)], ότι για την αρχαία σκέψη ο Λόγος (ο νους) 
βρίσκεται πιο κοντά στην ουσία του όντος µέσω της καθολικότητας της έννοιας, ενώ το καθεαυτό Είναι 
συλλαµβανόταν αφαιρετικά από το εύρος των αισθητών όντων και των συσχετίσεών τους. Θα 
µπορούσε λοιπόν η παραδοσιακή προτεραιότητα της ratio να ερµηνευθεί σε ηθική βάση, ότι δηλ. αυτός 
ο προσδιορισµός του Όντος και του Είναι εδράζεται στην αξιολόγηση του έλλογου ως κάτι ανώτερου 
απέναντι στο βουλητικό ή το µη-έλλογο; Σίγουρα όχι. ∆ιότι η προτεραιότητα της ratio δεν έχει ως 
βαθύτερο πυρήνα της την προτεραιότητα και ανωτερότητα του Λόγου απλώς ως ικανότητας απέναντι 
στην βούληση. Γι’ αυτό ακριβώς και ο Nietzsche δεν µένει εκεί όταν τονίζει την ηθική βάση της 
παραδοσιακής µεταφυσικής χαρακτηρίζοντάς την ως προκατάληψη. Σε τι έγκειται λοιπόν αυτή η 
λανθάνουσα και ανοµολόγητη ηθική βάση;  
      Η µεταφυσική φτάνει σε αυτές τις έννοιες του Όντος και του Είναι, όχι διαµέσου µίας υποβάθµισης 
του µη ορθολογικού απέναντι στο ορθολογικό. Φτάνει σε αυτές µέσω των µαθηµατικών και της 
γεωµετρίας, οι οποίες µας µαθαίνουν πως αυτό ακριβώς το οποίο είναι (τι εστι) έγκειται στον 
αρχετυπικό του ορισµό. «Τρίγωνο» δεν είναι ούτε η φιγούρα πάνω σε έναν πίνακα ούτε ένα τριγωνικό 
σώµα. Ως τέτοιο το τρίγωνο δεν έχει κάποιο είναι. «Τρίγωνο» είναι αντίθετα ο γενο-λογικός ορισµός, 
ότι από τρεις ευθείες που τέµνονται µεταξύ τους προκύπτει ένα σχήµα, το άθροισµα των γωνιών του 
οποίου ισούται µε 180ο. Αυτό το οποίο είναι είναι εποµένως η έννοια, το αρχέτυπο όλων των a priori 
προσδιορισµών. Ότι όµως αυτή πηγάζει ή γνωρίζεται από τον νου δεν σηµαίνει ότι η έλλογη ικανότητα 
είναι περισσότερο από το σώµα και την βούληση. Η προτεραιότητα της έννοιας δεν πηγάζει από την 
οντολογική προτεραιότητα της έλλογης ικανότητας. Αντίθετα, η πρώτη εξηγείται από την οντολογική 
προτεραιότητα του γενικού και του καθολικού σε σύγκριση µε τα ατοµικά προσδιορισµένα όντα. Και 
αυτό είναι φανερό από το γεγονός ότι η σωκρατική αλλά και η πλατωνική προτεραιότητα του γενικού, 
όπως εκφράζεται µέσα στην έννοια, αντιστοιχεί αδιαµφισβήτητα σε µία θεωρία για το Είναι του όντος. 
Η προκατάληψη για την οποία µιλάει λοιπόν ο Nietzsche, υπονοώντας την ηθική βάση της µεταφυσικής, 
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εντοπίζεται στην οντολογική προτεραιότητα του γενικού ή καθολικού απέναντι στο ατοµικό, και όχι στην 
προτεραιότητα του νου ως ικανότητας. Η προτεραιότητα της ratio οφείλεται στην οντο-λογική σύλληψη 
της γενο-λογικής έννοιας του Είναι. Σε αυτό ακριβώς έγκειται η ανοµολόγητη αξιολόγηση της 
µεταφυσικής, η οποία εν τέλει υποβαθµίζει µε οντολογικό τρόπο το γεµάτο ατοµικότητες- και άρα το 
πλουραλιστικό και αντιθετικό- γίγνεσθαι, έναντι του αναλλοίωτου και σταθερού Είναι του όντος 
εκείνου, που προσδιορίζεται γενο-λογικά (το όντως ον). Για να ενισχύσουµε την άποψη αυτή, ότι δηλ. η 
προτεραιότητα της ratio εδράζεται στην οντολογική υπερτίµηση της σφαίρας του γενικού, και όχι στην 
υπερτίµηση του έλλογου έναντι του βουλητικού (αυτή είναι παράγωγη της πρώτης), αρκεί να τονίσουµε 
πως αυτή η άποψη βρίσκεται στην καρδιά της καντιανής κριτικής του Λόγου, της κριτικής δηλ. εκείνης 
που έθεσε έναν µεγάλο φραγµό στη περαιτέρω εξέλιξη της ratio. Η φιλοσοφία του Kant δεν διεξάγεται 
βεβαίως από την σκοπιά της ζωής, αλλά µέσα από την κριτική πραγµάτευση της ratio (όρος που στον 
Kant δεν είναι καθόλου τυχαίο πως έχει λάβει το νόηµα του καθαρού-µη κριτικού-Λόγου), προετοιµάζει 
την νέα έννοια της ζωής, τουλάχιστον στην σχέση της µε αυτήν την ratio. ∆ύο είναι τα σηµαντικότερα 
σηµεία που µπορούµε εδώ να τονίσουµε: θα ανατρέξουµε καταρχήν στην Κριτική της Κριτικής ∆ύναµης, 
όπου ο Kant πραγµατεύεται το θεµελιώδες για την φιλοσοφία του ζήτηµα της µορφικής σύνδεσης των 
εννοιών, διότι για αυτόν το αίνιγµα της µεταφυσικής γνώσης µπορεί να λυθεί µόνο µέσα από την 
πραγµάτευση της σύνδεσης µεταξύ των εννοιών (εµπειρικών και a priori). Λέει λοιπόν στο δεύτερο 
µέρος του βιβλίου αυτού: 
 

“ Προκαλεί αληθινή χαρά να βλέπει κανείς τον ζήλο των αρχαίων γεωµετρών, µε τον οποίο διερεύνησαν τις ιδιότητες 
των γραµµών του είδους εκείνου, χωρίς να παραπλανηθούν από το ερώτηµα των περιορισµένων πνευµάτων: µα σε τι 
θα ωφελήσει λοιπόν η γνώση αυτή; Επί παραδείγµατι [µελέτησαν] τις ιδιότητες της παραβολής, χωρίς να γνωρίζουν 
τον νόµο της γήινης βαρύτητας, ο οποίος θα τους παρείχε την εφαρµογή της παραβολής επί της τροχιάς των βαρέων 
σωµάτων (…) ή τις ιδιότητες της ελλείψεως, χωρίς να υποψιάζονται ότι η βαρύτητα διαπιστώνεται και στα ουράνια 
σώµατα και χωρίς να γνωρίζουν τον νόµο της σε διαφορετικές αποστάσεις από το σηµείο έλξεως, και σε ετούτο 
οφείλεται ότι περιγράφουν τη γραµµή αυτή σε ελεύθερη κίνηση. Και ενώ εργάζονταν, χωρίς να είναι στους ίδιους 
συνειδητό, για τις επόµενες γενεές, ευφραίνονταν µε την σκοπιµότητα της ουσίας των πραγµάτων, την οποία µάλιστα 
µπορούσαν να αναπαριστάνουν τελείως a priori κατά την αναγκαιότητά της. Ο Πλάτων, µάστορας ο ίδιος στην 
επιστήµη τούτη, ενθουσιάστηκε µε µία τέτοια πρωταρχική ιδιότητα των πραγµάτων, για την αποκάλυψη της οποίας 
µπορούµε να απαλλαγούµε από κάθε εµπειρία, και µε την ικανότητα του πνεύµατος να µπορεί να καθορίζει την 
αρµονία των όντων βάσει της υπεραισθητής τους αρχής (…), ένας ενθουσιασµός που τον ανύψωσε από τις εµπειρικές 
έννοιες στις Ιδέες, οι οποίες του φαινόταν ότι µπορούν να εξηγηθούν µόνο βάσει µίας νοητικής κοινότητας µε την 
πρωταρχή όλων των όντων. ∆εν είναι παράδοξο ότι εξεδίωξε από την σχολή του όλους τους αδαείς της γεωµετρίας, 
αφού σκέφθηκε να συναγάγει από την καθαρή, την ενυπάρχουσα εσωτερικώς στο ανθρώπινο πνεύµα εποπτεία ό,τι 
συνήγαγε ο Αναξαγόρας από τα αντικείµενα της εµπειρίας και την σκόπιµη σύνδεσή τους. ∆ιότι ο λόγος του µεγάλου 
θαυµασµού του για την φύση έγκειται ακριβώς στην αναγκαιότητα εκείνου που είναι σκόπιµο και είναι έτσι 
συγκροτηµένο ως εάν είχε κατασκευασθεί µε πρόθεση για την δική µας χρήση, και µολαταύτα φαίνεται να ανήκει 
πρωτογενώς στην ουσία των πραγµάτων, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν την δική µας χρήση- εποµένως, η αιτία του 
θαυµασµού βρίσκεται, όχι τόσο έξω από µας όσο στον δικό µας Λόγο. Οπότε είναι µάλλον συγγνωστό ότι ο 
θαυµασµός αυτός µπόρεσε να φτάσει σιγά- σιγά από παρανόηση να υψωθεί µέχρι την φαντασιοκοπία”54. 
 

Η “φαντασιοκοπία” για την οποία κάνει λόγο ο Kant έγκειται βεβαίως στην παραδοχή ότι οι a priori 
προσδιορισµοί του όντος ανήκουν στην ουσία του, και ότι ακόµη ο Λόγος δύναται να τις συλλάβει 
καθαυτές. Πρόκειται δηλ. για την παραδοχή, ότι το γενικό ή καθολικό, καθώς και εκείνη η 
(υπεραισθητή) αρχή που ενυπάρχει σε κάθε εµπειρικό γεγονός, ταυτίζονται. Ο Kant εποµένως ασκεί εδώ 
κριτική στην παραδοχή µίας οντολογικής αρχής, στην οποία δήθεν εδράζεται και η µορφική σύνδεση 
των αντικειµένων βάσει εννοιών. Η υπεραισθητή φύση αυτής της αρχής, η ταύτισή της δηλαδή µε την 
γενική έννοια και άρα µε το Είναι, δεν µπορεί να αποδειχθεί παρά µόνο να προϋποτεθεί. Από αυτήν την 
προϋπόθεση τώρα, την προκατάληψη, όπως την ονοµάζει ο Nietzsche, πηγάζει και η υπερτίµηση του 
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Λόγου, ως της ικανότητας εκείνης, διαµέσου της οποίας και µόνο µπορεί να συλληφθεί η αντικειµενική 
πραγµατικότητα των αφηρηµένων ουσιών. Κατά συνέπεια δεν θα µπορούσε να θεµελιωθεί αλλιώς αυτός 
ο µεταφυσικός ρεαλισµός του Πλάτωνα, παρά µόνο στην αποδοχή µίας υποτιθέµενης “νοητικής 
κοινότητας µε την πρωταρχή όλων των όντων”. Μίας κοινότητας δηλ. ανάµεσα σ’ αυτά τα realia των 
Ιδεών και στον νου. Ο γενο-λογικός προσδιορισµός του όντος προηγείται εδώ, και σε αυτό έγκειται η 
ιστορική διαµόρφωση της ratio. O Kant, λοιπόν, εξηγεί εδώ την οντολογική προτεραιότητα του γενικού 
και του αµετάβλητου, ως τον πυλώνα του µη-κριτικού ορθολογισµού. Η κριτική απάντηση του Kant 
είναι ως γνωστόν, ότι η a priori αρχή της γνώσης δεν είναι υπεραισθητή, αλλά τουναντίον εµµενής. Η a 
priori αρχή ριζώνει στον ίδιο τον Λόγο, ο οποίος τώρα δεν ορίζεται γενο-λογικά ως ratio, µε βάση 
κάποια υπεραισθητή (Πλάτων) ή έµφυτη (Descartes) αρχή. Οι αρχές που ενυπάρχουν σ’ αυτόν δεν είναι 
υπερβατικής καταγωγής. Ενεδρεύουν σε αυτόν και δεν µπορούν να διαχωριστούν από αυτόν.  
      Σε αυτήν την καντιανή κριτική του Λόγου ως ratio βρίσκονται τα σπέρµατα της φιλοσοφίας της 
ζωής (Lebensphilosophie). ∆ιότι, η αµφισβήτηση του Λόγου από την εµµενή σε αυτόν κριτική 
εντοπίστηκε στην οντολογική του προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης ικανότητας. Η µεταφυσική αυτή 
προτεραιότητα φανερώθηκε να εδράζεται όµως στην γενο-λογική σύλληψη του όντος από τον µη-
κριτικό Λόγο, την ratio. Κατά αυτόν τον τρόπο τώρα η υποτίµηση του σώµατος γίνεται πιο εύκολο να 
αναιρεθεί και η όλη πραγµάτευση του υποκειµένου µετατοπίζεται σταδιακά σε άλλο επίπεδο. Η έννοια 
του ανορθολογισµού φανερώνεται και η ίδια να εδράζεται στην άρνηση, όχι του έλλογου, αλλά του 
γενο-λογικού ορισµού του όντος και άρα της ratio, του µη-κριτικού Λόγου. Οι σπουδαιότερες στιγµές 
της φιλοσοφίας της ζωής µετά τον Schopenhauer (Feuerbach, Nietzsche, Dilthey, Freud) δεν έφεραν τον 
ανορθολογισµό ως άµεση συνέπειά τους, αλλά τον εντόπισαν ως πρόβληµα στην έννοιά του, πρόβληµα 
που αφορά την παλαιά -µη κριτική- σύλληψη του Είναι του Όντος και κατ’ επέκταση του Λόγου 
(θρησκευτική επικάλυψη του Λόγου, νοητική ή πνευµατική καταγωγή του Αγαθού, δογµατική 
οντολογία). Και αυτό συµβαίνει διότι από την αρχή κιόλας (Schopenhauer) γίνεται ξεκάθαρο ότι η 
φιλοσοφία της ζωής δεν λαµβάνει χώρα εντός των οντολογικών πλαισίων της ratio, αλλά εντός των 
υπερβατολογικών πλαισίων του κριτικού Λόγου. Αντίθετα µε όλα αυτά ο H. Schnädelbach τονίζει: 
 

« Η ιστορία της φιλοσοφίας της ζωής ξεκινάει εκεί ακριβώς, όπου η “ζωή” ως αρχή εναντιώνεται στις 
αρχές του ιδεαλισµού και αυτό δεν συµβαίνει σε καµία περίπτωση στο ροµαντικό κίνηµα(…). Το 
πραγµατικά καινούργιο έγκειται στην αντίθεση µε τις κύριες θέσεις του απόλυτου ιδεαλισµού, ο οποίος 
υπερασπίζεται την ταύτιση του Είναι και της Σκέψης, του Αληθούς και του Αγαθού στην σφαίρα του 
Απολύτου. Σε άκρα αντίθεση µε αυτά διατείνεται ο Schopenhauer: το Απόλυτο, το πράγµα καθεαυτό είναι 
Βούληση, Βούληση για Ζωή, δηλ. κάτι τυφλό, ανορθόλογο, ακόµη και Κακό, διότι καλό είναι µόνο η 
άρνηση της βούλησης για ζωή. Το αληθινό είναι δεν είναι καν είναι, παρά ορµή, γίγνεσθαι, το Σκοτεινό, 
ενώ η ορθολογικότητα, το νόηµα, η αλήθεια, το Αγαθό δεν ανήκουν στην ουσία του κόσµου, παρά είναι 
επιφαινόµενα»55.                         

        
      Αυτή η αντίθεση που τονίζει ο Schnädelbach (Απόλυτος ιδεαλισµός του Hegel- Μεταφυσική της 
Βούλησης του Schopenhauer) δείχνει απόλυτα σωστή, κάπου όµως κρύβεται µία παραφωνία. Ο 
απόλυτος ιδεαλισµός του Hegel, µε την παραδοχή του Απολύτου και ιδιαίτερα κατά την ταύτιση του 
Είναι µε την Σκέψη στην σφαίρα του Απολύτου, αποτελεί µία τελευταία αναλαµπή και το ακροτελεύτιο 
όριο στην ανάπτυξη της παλαιάς ratio, και αυτό σηµαίνει ότι από την στιγµή που ο Schnädelbach ρητώς 
συλλαµβάνει την ίδρυση της φιλοσοφίας της ζωής σε αντίθεση µε τις αρχές του απόλυτου ιδεαλισµού, 
συλλαµβάνει αναγκαστικά την αντίθεση στον Λόγο, εκ µέρους της φιλοσοφίας της ζωής, ως αντίθεση 
στην ratio. O ανορθολογισµός για τον οποίο µιλάει ο Schnädelbach διατυπώνεται από την σκοπιά του 
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Λόγου. Όταν λοιπόν ρωτάει αργότερα: «Ακόµη και αν ήταν αληθινό, ότι το µη-έλλογο είναι η ουσία και 
ο ορθός λόγος το επιφαινόµενο, δεν συνάγεται από αυτό καµία αξιακή προτεραιότητα (Wertvorrang) του 
ανορθόλογου. Γιατί θα έπρεπε να θεωρηθεί το πνεύµα ως το αδύναµο και όχι ως το καλύτερο και το 
υψηλότερο (σηµ. η υπογράµµιση είναι δική µας); Επειδή δηλ. συλλαµβάνει την αντίθεση ανάµεσα στην 
φιλοσοφία της ζωής και την ratio, εντός των όρων της δεύτερης, κατανοεί την τελική απόφαση ανάµεσα 
σ’ αυτά τα δύο ως απόφαση σχετικά µε την αξία. ∆ιότι, από την στιγµή που η φιλοσοφία της ζωής 
συλλαµβάνεται ως αντίθεση στις αρχές του απόλυτου ιδεαλισµού, πρέπει κατ’ ανάγκην να συλληφθεί 
ως αντίθεση στην ratio (στην γενο-λογική σύλληψη του όντος που οδηγεί και στον γενο-λογικό 
προσδιορισµό του Λόγου). Καθώς λοιπόν υποθέτουµε ότι δεν ξέρουµε σε τι ακριβώς έγκειται η ουσία ή 
ακόµη και αν πράγµατι αποτελεί µία τυφλή βουλητική ορµή, δεν µένει άλλη δυνατότητα από την 
επιλογή ανάµεσα στις δύο προοπτικές (έλλογο-ανορθολογικό). Και φυσικά, η εντός των πλαισίων της 
ratio προσδιορισµένη από τον Schnädelbach φιλοσοφία της ζωής, δεν θα µπορούσε παρά να µην 
αποτελεί απέναντι στο έλλογο κάτι το καλύτερο και ανώτερο.  
   Το έχουµε σχολιάσει ήδη, αλλά θα δούµε και πιο αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο ότι ο βαθύτερος 
πυρήνας της φιλοσοφίας της ζωής του Nietzsche έγκειται στην κατάργηση του όντος και στην σύλληψη 
του Είναι ως πλουραλιστική δοµή, και άρα µε όρους αξιών. Αυτή όµως η νιτσεϊκή φιλοσοφία των αξιών 
δεν συνίσταται σε µία επιλογή ανάµεσα στο Καλό και το Κακό, ανάµεσα στο έλλογο και το τυφλό. Το 
ζήτηµα του προσδιορισµού της αξίας του Είναι, το οποίο θα θέσει ο Nietzsche ως άµεση απόρροια της 
ανατροπής του γενο-λογικού προσδιορισµού του Είναι στην βάση της έννοιας του Όντος, συνεπάγεται 
µία αντίστοιχη ανατροπή στην κατανόηση των όρων Καλό και Κακό. Οι όροι αυτοί προσδιορίστηκαν 
παραδοσιακά εντός των όρων της ratio, είναι στην ουσία τους αξιολογήσεις που πηγάζουν από την 
γενο-λογική έννοια του Είναι. Η έννοια αυτή όµως όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 
ανατρέπεται ριζικά από τον Nietzsche. To ον αναιρείται ως ενότητα, και, για την παραδοσιακή του 
έννοια καταργείται. Μετατοπίζεται στους όρους της πολλαπλότητας και της διαφοράς στην 
πολλαπλότητα. Οι όροι προσδιορισµού του τώρα είναι ποιοτικοί, δυναµικοί και άρα όροι αξιών. Αυτό 
που λαµβάνει χώρα στην αναίρεση των οντολογικών και ηθικών όρων της ratio δεν είναι λοιπόν µία 
αντίθεση σε αυτήν, όπως θεωρεί ο Schnädelbach, αλλά και πολλοί άλλοι µαζί µε αυτόν, εκλαµβάνοντας 
την νιτσεϊκή σκέψη ως επικίνδυνη ανατροπή των κανονιστικών πλαισίων που θεµελιώνονται στον 
Λόγο

56. ∆εν έχουµε εποµένως να κάνουµε µε µία αντίθεση στον Λόγο, αλλά για µία αναθεώρησή του, 
αφού πρώτα έχει εντοπιστεί η ηθική του βάση. Η βάση της ratio είναι αξιακή, αλλά προκατειληµµένη. 
Αγνοεί την διαφορά και την αρχή της διαφοράς (την Βούληση για ∆ύναµη), επειδή, ως ηθική συνείδηση 
[βλ. ΙΙ, δ)], θέλει να επιβληθεί ως ο αποκλειστικά πράτων. Θα µπορούσαµε λοιπόν τώρα να 
διατυπώσουµε το πιο πάνω ερώτηµα του Schnädelbach από την νιτσεϊκή σκοπιά της φιλοσοφίας της 
ζωής: Ας υποθέσουµε πως πράγµατι η ουσία έγκειται στις αντιθετικές βουλητικές διεργασίες, και όχι 
στις πνευµατικές ή έλλογες λειτουργίες. Γιατί δεν θα έπρεπε να θεωρήσουµε τον Λόγο ως απόρροια 
αυτών των αντιθετικών διεργασιών; Και αν αυτή η αντιθετικότητα συνεπάγεται µία κανονικότητα, µία 
αρχή του έλκεσθαι (παρά το ότι δεν θα ήταν µία έλλογη αρχή, γιατί αφενός καταργεί την ενότητα και το 
ον, ενώ αφετέρου δεν εδράζεται σε ένα εγώ σκέπτοµαι, αλλά το συνεπάγεται): γιατί να µην µπορούσαµε 
να κατανοήσουµε κάθε έλλογη λειτουργία βάσει αυτής της αρχής; Η κατανόηση αυτή θα λάµβανε 
έπειτα τον χαρακτήρα του “ανορθολογικού”, σαν να επρόκειτο για ένα εγχείρηµα άρσης κάθε έλλογου 
στοιχείου, ή µήπως θα επρόκειτο για ένα εγχείρηµα αυθεντικά κριτικό; ∆ιότι η κριτική τίθεται τώρα υπό 
τους πραγµατικούς της όρους. Όχι τους ηθικούς και γενο-λογικούς, οι οποίοι περιορίζονταν σε µία 
αποκήρυξη του µη-έλλογου, αλλά υπό όρους πολλαπλότητας και αξιών. Αξία σηµαίνει εδώ την 
διαπίστωση µίας ιεραρχίας που καταλήγει σε ποιοτικές συσχετίσεις, από την οποία ο Λόγος δεν µπορεί 
να εξαιρεθεί. Βλέπουµε λοιπόν πολύ καθαρά ότι το νιτσεϊκό εγχείρηµα δεν είναι απ-αξιωτικό έναντι του 

                                                 
56 Βλ. σχετικά: N. Αυγελής, Εισαγωγή στην φιλοσοφία, σελ. 464, Θεσσαλονίκη, 2004 
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Λόγου, αλλά αναµορφωτικό και νοηµατοδοτικό. ∆ιότι εάν κατανοηθεί η θέση του Λόγου εντός αυτής 
της αντιθετικής ιεραρχίας ταυτόχρονα µε την προσπάθειά του να την κυριαρχήσει και να την ανατρέψει 
υπό την µορφή της ηθικής συνείδησης, τότε µπορούµε να µετατοπίσουµε τον Λόγο, και το υποκείµενό 
του Λόγου, σε ανώτερη θέση, δηλ. σε ανώτερο νόηµα εντός της ιεραρχίας. Και αν αναρωτηθούµε τώρα 
για ποιο είδους νόηµα µπορεί καταρχήν να πρόκειται, τότε πρέπει να ανατρέξουµε στην Κριτική του 
καθαρού Λόγου. Εκεί η ratio, o καθαρός Λόγος, που ως ορθολογική ψυχολογία οδηγούσε στην 
υποστασιοποίηση του έλλογου στην έννοια της ψυχής, αποδείχνεται ως Παραλογισµός αυτής της ratio. 
Όπως ο ίδιος ο Kant τονίζει, ο υπερβατικός παραλογισµός συνίσταται σε ένα λανθασµένο συµπέρασµα: 
Στην ανάδειξη αυτού που είναι απλώς µορφή σε υπερβατικό περιεχόµενο, σε υπερβατική 
πραγµατικότητα.  
 

«Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα τέτοιου είδους λανθασµένο συµπέρασµα εδράζεται στην φύση του 
ανθρώπινου Λόγου και συνεπάγεται µία αναπόφευκτη, αν και µάλλον ανεπίλυτη, παραίσθηση»57.  
 

 Είδαµε ότι η κατηγορία του ανορθολογισµού αποδίδεται κυρίως για να εκφράσει µία αντίθεση στον 
Λόγο. Αντίθετα σε αυτήν την κατηγορία, διαγράφει εδώ ο Kant µία αντίθεση στον Λόγο (ως ratio), η 
οποία στοχεύει στην αναµόρφωσή του, στην απόδοση ενός ανώτερου νοήµατος σε αυτόν. Η παλαιά 
ratio λοιπόν κατευθυνόταν στην παραδοχή µίας καθ’ ύλην (sachlich) ύπαρξής της. Γιατί συνέβαινε 
αυτό, τι κρύβεται πίσω από αυτό, ποιο είναι το νόηµα αυτής της παραδοχής; Αυτό που κατά βάση 
συµβαίνει έγκειται στο ότι όλες οι αξιολογήσεις και τα νοήµατα που απεδέχθη η µεταφυσική, και τα 
οποία ειδικότερα κατά την µεσαιωνική και νεώτερη σκέψη περιστρέφονταν γύρω από την χριστιανική 
έννοια της ψυχής, στέκουν σε άµεση συνάρτηση µε την ηθικού χαρακτήρα προϋπόθεση ή προκατάληψη 
της ratio υπέρ του γενικού και υπεραισθητού, έτσι όπως αυτό εδράζεται στον γενο-λογικό ορισµό του 
Είναι. Ό,τι λοιπόν χαρακτηρίστηκε µέχρι τότε ως Καλό, Κακό, έλλογο, αγαθό, ρίζωνε σε αυτήν την 
αξιολόγηση του καθολικού και αναγκαίου ως του ανώτερου Είναι. Αυτό που τόσο ο Kant όσο και ο 
Nietzsche αποκαλύπτουν µέσα από την κριτική τους στην ratio είναι η πραγµατική της ποιότητα: ο 
ωφελιµισµός. Ο γενο-λογικός ορισµός του Είναι, η ενότητα του όντος, ως όντος, και η συναγόµενη 
καθαυτή καθ’ ύλην ύπαρξή του (το καθ’ ύλην Είναι του), ριζώνει στην “άρνηση της ζωής” , δηλ. στην 
άρνηση του ενδοκοσµικού χαρακτήρα του Είναι, ως κατάργησης του σαφώς οριοθετηµένου όντος. Ο 
βαθιά ηθικός- ωφελιµιστικός χαρακτήρας ή στόχος αυτού του Είναι γίνεται φανερός ιδιαίτερα στην 
πρόσµιξη της ratio µε την χριστιανική διδασκαλία, από όπου άλλωστε πηγάζει η έννοια της ψυχής που 
από κοινού πολεµούν ο Nietzsche και ο Kant. Αυτή η έννοια της ψυχής εδράζεται πλήρως σε ηθικό 
έδαφος, είναι προϊόν της ηθικής συνείδησης. Και εδώ βλέπουµε ένα κοινό και θεµελιώδες µοτίβο 
ανάµεσα στους δύο αυτούς στοχαστές, το οποίο δεν έχει επισηµανθεί, όσο πρέπει τουλάχιστον, από την 
βιβλιογραφία. Όσο και να επιχειρούµε να διακρίνουµε τις θεωρίες τους δεν µπορούµε να µην τονίσουµε 
το γεγονός πως και στους δύο η άρνηση της ζωής και του ανθρώπου εντοπίζεται στην κυριαρχία του 
ωφελιµισµού, στην παραχάραξη του νοήµατος από το υλικά και εµπειρικά προσδιορισµένο νόηµα. Ας 
σκεφτούµε πως και οι δύο οδηγούνται, από διαφορετικούς δρόµους και µε διαφορετική σηµασία βέβαια, 
σε µία έννοια της ελευθερίας ως απόδοσης νοήµατος (Sinngebung)58. O Kant χαρακτηρίζει ως 
ετερόνοµο, ως άρνηση και κηδεµονία επί του Λόγου, την ωφελιµιστική ηθική (ειδικά κατά την αναφορά 
του στις «προστακτικές της επιδεξιότητας») και την δίχως όρους αποδοχή της Αποκάλυψης. Αυτά 
στέκουν πέρα από το έλλογο υποκείµενο, αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο αξιών ήδη δεδοµένων. Όταν 
µάλιστα ταυτίζει την ουσία της άρνησης του Λόγου στην έννοια της ετερονοµίας, δεν βρίσκεται πολύ 

                                                 
57 Immanuel Kant, Κριτική του καθαρού λόγου, Α 341/ Β 399 
58 Πρβλ. σχετικά µε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κείµενο του N. Hartmann, Sinngebung und Sinnerfüllung, [Απόδοση και 
εκπλήρωση νοήµατος] Kleinere Schriften, Band I, σελ. 245-279, Walter de Gruyter, Berlin 1955  
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µακριά από τον Nietzsche όταν αυτός στην γλώσσα του µιλάει για άρνηση της ζωής, εννοώντας µε αυτό 
την κυριαρχία ενός µοναδικού νοήµατος, που προκύπτει από την άρνηση του γίγνεσθαι των αντιθέσεων 
και άρα της διαφοράς. Είναι ένα νόηµα εποµένως που θέλει να διαιωνίσει την κυριαρχία του59. Γι’ αυτό 
και αρνείται την εσωτερική και µη εξωτερικά προβαλλόµενη διαδικασία γέννησης των ποιοτήτων και 
των αξιών, διότι σε αυτήν το κέντρο αναφοράς διαρκώς µετατοπίζεται. Και αυτό το ήδη δεδοµένο, το 
οποίο θέλει να διαιωνίσει την κυριαρχία του δεν είναι άλλο από την ύλη, την εµπειρική δύναµη, αυτήν 
την πάντα προβαλλόµενη και έως τα βάθη της ουσίας της ωφελιµιστική. Είναι αυτή που o 
Schopenhauer διαισθάνθηκε µε τόσο µεγάλο δέος, ώστε κατάφερε να τον παρασύρει στον στόχο της, 
την άρνηση δηλ. της ζωής και στην αποκάλυψη ότι το νόηµα της ζωής έγκειται στην αιωνίως 
ανανεούµενη διαιώνισή της. Αργότερα θα αναλύσουµε µε πιο τρόπο η ηθική συνείδηση, ο δούρειος 
ίππος του ωφελιµισµού και της άρνησης, παρέσυρε αυτόν που πρώτος κοίταξε την αντιθετικότητα της 
ζωής ως βούλεσθαι. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι ένα από τα µεγάλα διδάγµατα της καντιανής 
κριτικής συνίστατο στην αποκάλυψη µίας βαθιάς συνάρτησης ανάµεσα στα συµπεράσµατα του µη-
κριτικού Λόγου [ratio] (π.χ. την θρησκευτική ή φιλοσοφική παράσταση της αιώνιας και µακάριας ζωής 
της ψυχής) και της βιολογικής-ζωώδους ουσίας του ανθρώπου. Αυτό το συµπεραίνει επίσης και στις 
σελίδες του για το εργαλειακά χρησιµοποιούµενο έλλογο στοιχείο. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη έκφραση 

                                                 
59 Πρβλ. εδώ το καταπληκτικό βιβλίο του G. Orwell, “1984”, εκδ. Κάκτος. Από όσο γνωρίζουµε δεν έχει επισηµανθεί ακόµη 
στην βιβλιογραφία, ότι στο έργο αυτό ο Orwell βρίσκεται, και πολύ πιθανόν µάλιστα χωρίς να το έχει καταλάβει ο ίδιος, 
αρκετά κοντά στην νιτσεϊκή σύλληψη της µηδενιστικής βούλησης για δύναµη. Ο κοµφορµισµός και η απόλυτη βούληση 
δύναµης που εκφράζονται στα λόγια του Μεγάλου Αδερφού κατά το τελευταίο µέρος του βιβλίου, δηλώνουν την ύπαρξη 
αυτής της ωφελιµιστικής βούλησης, η οποία αρνείται τα πάντα µόνο χάριν της δικής της συγκέντρωσης δύναµης. Αυτό όµως 
είναι µία διεργασία που εν τέλει πραγµατώνεται στα πλαίσια ήδη κατεστηµένων αξιών, των οποίων η αµφισβήτηση εγείρει 
την κατηγορία του µεγαλύτερου εγκλήµατος: του εγκλήµατος της σκέψης. Στα λόγια µάλιστα του Μεγάλου Αδερφού ο 
Orwell βλέπουµε να πραγµατεύεται την µηδενιστική βούληση µε τελείως εγελιανούς όρους, κάτι που µας κάνει να 
πιστεύουµε ότι  συλλαµβάνει εν γένει το βούλεσθαι των δυνάµεων παρόµοια µε τον Νίτσε. ∆ιότι ο Μεγάλος Αδερφός έχει εν 
τέλει ανάγκη να παρασταθεί (=να αναγνωριστεί) η δύναµή του από αυτόν που την αρνείται, δίχως αυτήν την παράσταση 
αισθάνεται την ίδια την δύναµή του ως µάταιη. Μην ξεχνάµε πως η δύναµη έγινε από τον Hegel αντικείµενο πραγµάτευσης -
στα πλαίσια της διαλεκτικής κυρίου και δούλου- ως αντικείµενο παράστασης (αναγνώρισης). ∆ιότι εν τέλει ο Hegel 
υποστηρίζει πως ο κύριος έχει ανάγκη να παρασταθεί η δύναµή του στον δούλο, η κυρίαρχη βούληση δεν είναι τόσο 
κυρίαρχη, καθώς εξαρτάται από τον κυριαρχούµενο. Ο κυριαρχούµενος όµως είναι ο δούλος εποµένως το νόηµα της 
κυρίαρχης δύναµης δεν είναι θετικό. Θα κριθεί στο νόηµα που αναγνωρίζει ο δούλος δηλ. τον ωφελιµισµό και την εξωτερική 
έκφραση της δύναµης (πλούτη, δόξα). Ότι ο κοµφορµισµός είναι η µοιραία κατάληξη της αρνητικής βούλησης και ότι ακόµη 
ο κοµφορµισµός είναι η πιο χυδαία έκφραση του µηδενισµού αυτό το συνέλαβαν πολύ σωστά ο Orwell και ο Νίτσε και 
µάλιστα σε µία κρυµµένη πολεµική ενάντια στον Hegel και την διαλεκτική. Ένα ακόµη συγκλονιστικό στοιχείο που 
επιρρώνει την άποψή µας βρίσκεται ακριβώς στο τέλος του βιβλίου του Orwell. Εκεί η ιστορία τελειώνει µε την νίκη του 
Μεγάλου Αδερφού όταν, µετά τα βασανιστήρια και την πλύση εγκεφάλου, ο ήρωας αναφωνεί ότι πλέον αγαπάει τον Μεγάλο 
Αδερφό. Έχει δηλ. αποδεχθεί πλέον την κοµφορµιστική δύναµη και τις αξίες της. Γι’ αυτό και ο Μεγάλος Αδελφός του λέει 
πως δεν τον έχει πια ανάγκη, δεν θα τον κυνηγήσει άλλο, ότι του είναι αδιάφορος. ∆ιότι η µηδενιστική και αρνητική δύναµη 
έχει ανάγκη την παράσταση, την αναγνώριση σε αυτό που τις αντιστέκεται. ∆εν είναι δύσκολο τώρα να καταλάβουµε ότι 
στους αντίποδες του κοµφορµισµού και του µηδενισµού που εκφράζει η αγάπη προς τον Μεγάλο Αδερφό βρίσκεται η 
νιτσεϊκή amor fati (=αγάπη της µοίρας) , που σηµαίνει την άρνηση της πλαστής εικόνας για την ευτυχία και για το νόηµα, 
την οποία προσφέρει ο µηδενισµός και ο κοµφορµισµός. Σε µία συγκινητική σελίδα του Ecce homo o Νίτσε εκφράζει αυτήν 
ακριβώς την πλήρη νοήµατος εικόνα της θετικής βούλησης για δύναµη και τον βαθύτατο αντικοµφορµισµό της. Ο Νίτσε 
είναι ο θανάσιµος εχθρός του κοµφορµισµού και του µηδενισµού. Επειδή λοιπόν τίποτε από όσα έχει γράψει δεν έχει 
υποκειµενικό, ψυχολογικό, ρητορικό, αλλά βαθύτατα φιλοσοφικό περιεχόµενο, λέει εκεί: «Η “βούληση” για κάτι, ο 
“αγώνας” για κάτι άλλο, η βλέψη προς έναν “σκοπό” προς µία “επιθυµία” – δεν γνωρίζω τίποτε από αυτά εκ πείρας [σηµ. 
δική µας: εννοεί ότι δεν έδωσε αγώνα όπως οι περισσότεροι για τις κατεστηµένες αξίες, τους συνήθεις σκοπούς και την 
αναγνώριση]. Αυτήν ακριβώς την στιγµή εξακολουθώ να κοιτώ το µέλλον µου ένα -ευρύ µέλλον- όπως µία ήσυχη θάλασσα: δεν 
υπάρχει κύµα επιθυµίας [σηµ. δική µας: καµία ανάγκη αναγνώρισης στις κατεστηµένες αξίες]. Άλλωστε δεν θέλω να είναι 
διαφορετικό από αυτό που είναι, και εγώ ο ίδιος δεν θέλω να γίνω διαφορετικός. Έτσι όµως έζησα πάντα. ∆εν είχα επιθυµίες. 
Ένας άνθρωπος πάνω από 40 ετών που µπορεί να πει πως ποτέ δεν αγωνίστηκε για τιµές, γυναίκες και χρήµα».    
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του Κακού για τον Kant από αυτήν την χρήση, και µας δίνει το παράδειγµα του δολοφόνου που µε 
ψυχρή λογική επιτελεί τα ανοσιουργήµατά του. Να λοιπόν ποια σηµασία έχει και στους δύο επικριτές 
της παλαιάς ratio η άρνηση της ζωής: είναι ο κοµφορµισµός, η επικράτηση της εξωτερικά προβαλλόµενης 
δύναµης ή αξίας. Αυτή η κρυµµένη συµφωνία µεταξύ Kant και Nietzsche, η κριτική τους ενάντια στην 
ηθική και προειληµµένη βάση της ratio, µας αποδείχνει ως πραγµατικό της στόχο την αναδιαµόρφωση 
του υποκειµενικού και έλλογου τοπίου. Η διαφορά τους βέβαια έγκειται στην διαφορά της 
υπερβατολογικής σκοπιάς προς την σκοπιά της φιλοσοφίας της ζωής, που επιχειρεί να καταργήσει την 
παραδοσιακή έρευνα και έννοια του όντος και να θεµελιώσει µία έννοια του Είναι σε τελείως αντι-
µεταφυσικές βάσεις. Ο Nietzsche πίστευε ότι και η ηθική θεωρία του Kant είναι τοποθετηµένη εντός 
των πλαισίων της ηθικής συνείδησης και του γενο-λογικού ορισµού του όντος, παρά την επιτυχηµένη 
κριτική στην παλαιά οντολογία. Για το πρώτο επικαλείται το καντιανό “γεγονός του Λόγου”(Faktum der 
Vernunft), ενώ για την δεύτερη την περιβόητη έννοια του Ding an sich. Όλα αυτά θα µας 
απασχολήσουν στο τελευταίο κεφάλαιο σε συνδυασµό µε την έννοια της Βούλησης για ∆ύναµη και αφού 
προηγουµένως αναλύσουµε τον προβληµατισµό του Nietzsche για την ηθική συνείδηση. Από την στιγµή 
τώρα που δείξαµε πως ο πραγµατικός στόχος της υποτίµησης του Λόγου δεν έγκειται στην καταστροφή 
του ορθολογισµού, αλλά στην µετατόπισή του προς το ζήτηµα των αξιών, µας ενδιαφέρει παρακάτω να 
προχωρήσουµε στην πολύ σηµαντική ανατίµηση της σωµατικότητας, καθώς µε αυτήν βρισκόµαστε στα 
χνάρια της βούλησης για δύναµη.  
 
      Το τι ακριβώς σηµαίνει το σώµα για την ιατρική, την φυσιολογία ή την βιολογία είναι ξεκάθαρο. Τι 
σηµαίνει όµως το σώµα για την φιλοσοφία; Η απάντηση έχει ως εξής: Μετά τον Schopenhauer το σώµα 
σηµαίνει την πραγµατική αφετηρία για την απόκτηση της γνώσης εκείνης που ξεπερνά την παράσταση, 
δηλ. για την γνώση που υπερβαίνει την συνείδηση. ∆ιότι για αυτόν η διάνοια και κάθε έκφραση του 
έλλογου στοιχείου πηγάζει από την εν γένει σωµατική λειτουργία. Για την ακρίβεια αποκτάει πια την 
σηµασία ενός εργαλείου, ο ρόλος του οποίου έγκειται στην διατήρηση της εσωτερικής του κινητήριας 
πηγής (das innere Getriebe). Αυτό το επιτυγχάνει δια της διεκπεραιώσεως των συσχετίσεων της 
τελευταίας µε τον εξωτερικό κόσµο60. Γενικά τώρα η διάνοια σηµαίνει: α) Ότι το αντικείµενο µπορεί να 
δοθεί µονάχα στα πλαίσια της παράστασής του από το υποκείµενο. Η διάνοια και κάθε έλλογη 
λειτουργία είναι ένα οριακό σηµείο ανάµεσα στην ουσία και την παράσταση β) Κάθε γνώση εποµένως 
εκκινεί αναγκαστικά από την περιοχή του υποκειµενικού. Και η ουσία του υποκειµένου δεν συνίσταται 
βέβαια  στην συνειδησιακότητα, διότι αυτή είναι απόρροια µίας σωµατικής λειτουργίας και ενός 
σωµατικού οργάνου: του εγκεφάλου. Πρέπει να προσέξουµε τώρα, ότι, για τον Schopenhauer, η 
προτεραιότητα του σώµατος έναντι της συνείδησης εννοείται ως γνωσιοθεωρητική και όχι ως 
οντολογική. ∆ιότι το σώµα αποτελεί και αυτό µε την σειρά του πέρα ως πέρα ένα φαινόµενο. Σε 
σύγκριση όµως µε το φάσµα όλων των άλλων φαινοµένων, το σώµα στέκεται κοντύτερα στην ουσία 
πάνω στην οποία κάθε φαινόµενο εδράζεται. Η συνείδηση, αντιθέτως, είναι συνέπεια της διαρκώς 
ανερχόµενης και εξελίξιµης πολυπλοκότητας του συνολικού σωµατικού οργανισµού, η οποία 
κορυφώνεται στον άνθρωπο. Αυτό στο οποίο θέλει εν τέλει να καταλήξει ο Schopenhauer, είναι πως το 
σώµα, και η γνώση του σώµατος πέρα από την παράστασή του ως αντικειµένου, µπορεί να µας 
οδηγήσει στην γνώση της ουσίας όλων των φαινοµένων. Η ανάγνωση του 2ου κεφαλαίου από τον πρώτο 
τόµο του κύριου έργου του εγείρει βέβαια την απορία αν ο Schopenhauer καταλήγει στην βούληση 
εκκινώντας από το σώµα ή αν καταλήγει στο σώµα εκκινώντας από την βούληση. Η λογική αυτή 
αµφισηµία ριζώνει στον διαισθητικό χαρακτήρα της µεταφυσικής του, ο οποίος δεν µας αφορά εδώ. 

                                                 
60 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, [Ο κόσµος ως βούληση και ως παράσταση], Band. (ΙΙ), §19, “Vom 
Primat des Willens im Selbstbewusstsein”, [Για την προτεραιότητα της βούλησης στην αυτοσυνειδησία], σελ. 259, hrsg. W. F. 
v. Löhneysen, suhrkamp, Frankfurt. a. M. 1986    
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Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι πως τώρα µε τον Schopenhauer η φιλοσοφία της υποκειµενικότητας 
µετατοπίζει το ενδιαφέρον της σε άλλο επίπεδο. Από την συνειδησιακότητα µετατοπίζεται στην 
σωµατικότητα και εν γένει από την ενότητα της σκέψης στον πλουραλισµό του βούλεσθαι. Ο πυρήνας 
της γνώσης έγκειται τώρα στην ανακάλυψη της βούλησης, το ον αναλύεται εξ’ ολοκλήρου στις 
βουλητικές του λειτουργίες. Αν το σκεφτούµε καλά, ο Schopenhauer οδηγεί την φιλοσοφία της 
υποκειµενικότητας στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση σε σύγκριση µε την αρχική της θεµελίωση.  Η 
αυτογνωσία του υποκειµένου, η ανακλαστική προσέγγιση στον εαυτό του, καταργεί την 
συνειδησιακότητα ως το θεµελιώδες σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο ο Schopenhauer βρίσκεται στους 
αντίποδες του Descartes. Η γνώση ξεκινάει από τις σωµατικές λειτουργίες. Εποµένως η αυτογνωσία του 
υποκειµένου µεταφέρεται προς το ασυνείδητο, ενώ το συνειδητό εµφανίζεται τώρα εξ’ ολοκλήρου ως 
συµβεβηκός. Ακόµα και αν ξεκινήσουµε από τις έλλογες λειτουργίες, θεωρώντας ότι και αυτές στην 
σωµατική φύση αναφέρονται, πάλι θα καταλήξουµε στο ασύνειδο ως ουσία τους και στο συνειδητό ως 
επιφαινόµενο. Η φράση αυτή του Schopenhauer εννοείται τώρα, όχι σε αντίθεση µε τον ιδεαλισµό, αλλά 
σε αντίθεση µε κάθε γνωστό ως τότε ιδεαλισµό: “Το κέντρο βάρους της ύπαρξης επιστρέφει πίσω στο 
υποκείµενο” 61. Το κέντρο της ανακλαστικής αναφοράς είναι βουλητικό και ασύνειδο. Κάθε συνειδητό 
ego cogito εδράζεται σε ένα άγνωστο, αλλά πρωταρχικότερο, ego volο, µόνο που εδώ η σχέση του ego 
µε το volo δεν είναι αυτό-αναφορική, όπως ήταν µε το cogito. To ego εδώ είναι σκέτο επιφαινόµενο, 
συνδέεται µε την voluntas, όπως το κατηγορούµενο µε την ουσία, όπως το συµβεβηκός µε το γένος. Σε 
αυτήν την άγνωστη βάση της voluntas θα στραφεί τώρα και ο Nietzsche µε την σειρά του, σαν σε µία 
στροφή προς τον “άγνωστο κόσµο του υποκειµένου” 62, δηλ. προς το σώµα, ως την έκφραση βουλητικών 
εκδηλώσεων. 
      Ο Nietzsche επιχειρεί να αναλύσει το γίγνεσθαι των δυνάµεων από την σκοπιά του υποκειµένου. Η 
οπτική αυτή της υποκειµενικότητας βρίσκεται στην καρδιά της νιτσεϊκής ανάλυσης, όπως συµβαίνει 
άλλωστε µε όλη τη νεώτερη προβληµατική. Η διαφορά βέβαια ανάµεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις 
έγκειται στο γεγονός πως, οι µεταφυσικοί, µε την σκοπιά της υποκειµενικότητας, επιχειρούσαν να 
δείξουν τους όρους συγκρότησης του αντικειµενικού πεδίου και έτσι την φαινοµενικότητα του 
εξωτερικού κόσµου. Ο Nietzsche αντιθέτως στρέφεται στην σφαίρα της υποκειµενικότητας προκειµένου 
να δείξει τους όρους που συγκροτούν το ίδιο το υποκείµενο και άρα την φαινοµενικότητα του 
εσωτερικού κόσµου.  
 

«Καταφέραµε µε τόσο κόπο να µάθουµε πως τα εξωτερικά πράγµατα δεν είναι έτσι όπως µας 
φαίνονται. Ορίστε τώρα λοιπόν! Και µε τον εσωτερικό κόσµο συµβαίνει το ίδιο. Οι ηθικές πράξεις 
είναι στην πραγµατικότητα “κάτι άλλο”, - περισσότερα δεν µπορούµε να πούµε: και όλες οι πράξεις 
µας είναι κατ’ ουσίαν άγνωστες»63. 
 

 Το εγχείρηµα των µεταφυσικών εδράζεται στην ενότητα του υποκειµένου µε την έννοια της 
αυτοσυνείδητης ουσίας. Το νιτσεϊκό εγχείρηµα εδράζεται στην εσωτερική πολλαπλότητα ενός 
υποκειµένου, η ουσία του οποίου δεν ορίζεται γενο-λογικά σαν συνειδησιακή ενότητα, όπως στην res 
cogitans, αλλά διασπάται εσωτερικά σε µία δίχως κέντρο πλουραλιστική δοµή. Από την στιγµή που, όχι 
µόνο δεν ορίζεται πλέον κέντρο (το µεταφυσικό κέντρο του εγώ εκφράζει τώρα µόνο µία συµβατική 
ενότητα για λόγους επικοινωνίας και συντήρησης), αλλά δεν υπάρχει καν κέντρο, δεν δύναται να 
υπάρξει µία συνείδηση, ως την τελική ενότητα των πρωταρχικών διεργασιών. Πόσο λανθασµένη 
φαίνεται πλέον, υπό τους όρους αυτής της προσέγγισης, η τοποθέτηση του κέντρου στην συνείδηση. 
∆ιότι µε αυτή την µεταφορά του κέντρου βάρους στην συνείδηση εννοούταν το γεγονός, πως οι όροι 

                                                 
61 Ό. π., Band (ΙΙ), §1, Zur idealistischen Grundansicht, [“Για την ιδεαλιστική θεµελιακή θεώρηση”], σελ. 25 
62 Fr. Nietzsche, Morgenröte, [Αυγή], §116, ΚSA 3, σελ. 108-109, de Gruyter, Berlin- New York, 2003  
63 Ό. π., §116, KSA 3, σελ. 109, de Gruyter, Berlin-New Υork, 2003 
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που συγκροτούν το υποκείµενο, ως υποκείµενο, ήταν όροι έλλογοι, ήταν δηλ. οι όροι της αφηρηµένης 
σκέψης. Γι’ αυτό και στην νεώτερη έννοια του υποκειµένου το τελευταίο κατανοείται ως το υποκείµενο 
της γνώσης και της ηθικής πράξης. Η έννοια του υποκειµένου στον Nietzsche αποκτάει πολύ 
διαφορετική σηµασία. Με αυτήν εννοείται καταρχήν µία πολλαπλότητα ενστίκτων και ορµών, τα οποία 
βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και σε αντίθεση  µεταξύ τους. Το υποκείµενο παίρνει εποµένως την έννοια 
µίας µορφοποιηµένης εναντιότητας, το κέντρο µορφοποίησης της οποίας δεν µπορεί ωστόσο να οριστεί 
γενο-λογικά όπως στην res cogitans, υπό τους όρους δηλ. της αφηρηµένης σκέψης. Ο Nietzsche 
διατείνεται πάνω σε αυτό ότι: “Μέσω του σκέπτεσθαι τίθεται το εγώ” 64. Αυτό συνέβαινε δηλ. ως τώρα, 
αφού το κέντρο της µορφοποίησης τοποθετούνταν στην συνείδηση. Το πρόβληµα στην µεταφυσική 
φιλοσοφία της υποκειµενικότητας και το πρωτον ψευδος αυτής συνίστατο ακριβώς στο ότι το κέντρο 
µορφοποίησης κατανοούνταν πάντοτε ως ενότητα. Η αιτία αυτού εξακριβώνεται από τον Nietzsche στην 
ίδια την σύλληψη του όντος και του είναι του όντος από την αφηρηµένη σκέψη. Αυτή η ιδέα της 
ενότητας είναι εποµένως πλαστή διότι δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την αυτό-προβολή του πνεύµατος 
στο ίδιο το ον: 
 

«Οπουδήποτε υπάρχει µία διαπιστωµένη ενότητα σε κάποια οµαδοποίηση, είναι το πνεύµα που έχει 
θεωρηθεί ως αιτία αυτού του συντονισµού. Για κάτι τέτοιο όµως δεν υπάρχει καµία απολύτως βάση. Γιατί 
θα έπρεπε η ιδέα ενός πολύπλοκου γεγονότος να θεωρηθεί ως ένας από τους όρους αυτού του γεγονότος; 
Ή ακόµη γιατί θα έπρεπε να προηγείται ενός πολύπλοκου γεγονότος η παράστασή του; 
      Πρέπει να προφυλαχθούµε από το να εξηγούµε την σκοπιµότητα µέσω του πνεύµατος. Απουσιάζει κάθε 
λόγος να αποδίδουµε στο πνεύµα την ιδιαιτερότητα που ενέχεται σε κάθε συστηµατοποίηση και 
οργάνωση. Το νευρικό σύστηµα περιέχει ένα πολύ πιο εκτεταµένο βασίλειο. Ο συνειδησιακός κόσµος 
προστίθεται από αυτό. Σε ολόκληρη την διαδικασία της προσαρµογής και της συστηµατοποίησης η 
συνείδηση δεν έχει κανέναν ρόλο»65.                 
 

Για άλλη µια φορά βλέπουµε ότι η κριτική του Nietzsche στην µεταφυσική της υποκειµενικότητας 
οδηγείται στην διαπίστωση του τρόπου µε τον οποίο η γενο-λογική σύλληψη του όντος (το ον δηλ. ως 
Πράγµα και άρα ως ενότητα) συγκροτεί τους ίδιους τους όρους του Είναι. Η συγκρότηση αυτή 
επιτυγχάνεται δια του πνεύµατος, και το εγώ ως ενότητα είναι καθαρά µία έννοια επινοηµένη και εκ των 
υστέρων προστεθειµένη στην έρευνα του όντος. Ο Nietzsche βρίσκεται εδώ στα χνάρια της ηθικής 
συνείδησης και η κριτική του στην µεταφυσική της υποκειµενικότητας στοχεύει να δείξει ότι σε αυτήν 
ακριβώς συνίσταται η πραγµατική διάσταση της µεταφυσικής της ίδιας. Θα αναλύσουµε σε άλλο 
κεφάλαιο αναλυτικά την σηµασία που παίρνει στον Nietzsche η ηθική συνείδηση, σε ποιο σηµείο στην 
ιστορία της µεταφυσικής αποκαλύπτεται οριστικά και σε τι στοχεύει. Μία πρώτη διαπίστωση είναι 
πάντως, πως στην νεώτερη µεταφυσική της υποκειµενικότητας µε την θεµελιακή έννοια του εγώ, ο 
γενο-λογικός ορισµός του όντος έρχεται αρκετά κοντά στην πηγή του (την ηθική συνείδηση), γι’ αυτό 
και η κριτική στο υποκείµενο και στο “εγώ σκέπτοµαι” συγκέντρωσε και συνεχίζει µέχρι και σήµερα να 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της έρευνας. ∆ιότι η έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά µία αναστοχαστική 
µατιά στην πηγή της ίδιας της φιλοσοφίας 
      ∆εν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που το αναστοχαστικό ερώτηµα του Nietzsche για την κατανόηση 
της µεταφυσικής επικεντρώνεται εν πολλοίς στο εγώ και στην προβληµατική του υποκειµένου. Μία 
θεµελιακή φράση του Nietzsche, την οποία θα αναλύσουµε και παρακάτω, είναι η εξής: “Η έννοια της 
υπόστασης είναι απόρροια της έννοιας του υποκειµένου, και όχι το αντίστροφο. Αν εγκαταλείψουµε την 
ψυχή, το υποκείµενο, τότε εκλείπει κάθε προϋπόθεση για την διαµόρφωση µίας οποιασδήποτε έννοιας της 
υπόστασης” 66. Ο Nietzsche εδώ περιγράφει µία θεµελιακή κριτική του σκέψη. Ότι ακριβώς ο γενο-

                                                 
64 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §483, σελ. 337, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  
65 Ό. π., §526, σελ. 360, [δική µας η µετάφραση] 
66 Ό. π., §485, σελ. 338, [δική µας η µετάφραση] 



 39 

λογικός ορισµός του όντος δεν είναι σε καµιά περίπτωση µία λογικά διαπιστωµένη και αποδεδειγµένη 
αλήθεια, παρά µόνο ένα εγχείρηµα του πνεύµατος να επιβληθεί στο ον και στο είναι, αποδίδοντάς τους 
τις δικές του ιδιότητες. Αυτό το εγχείρηµα κορυφώνεται, όχι τυχαία, στην νεώτερη έννοια του εγώ, διότι 
κατά βάθος πηγάζει από τους κόλπους της συνείδησης της ίδιας. Η κριτική αυτή θα εξεταστεί 
λεπτοµερέστερα πιο κάτω, όταν έρθει η στιγµή να ξεκαθαρίσουµε την έννοια της ηθικής συνείδησης. 
Εκείνο όµως που τώρα δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε είναι µία θεµελιακή ανατροπή που φέρνει ο 
Nietzsche σε µία από τις πλέον παραδοσιακές θέσεις των φιλοσόφων. Από την κριτική του Nietzsche 
δηλ. προκύπτει πως το πρωταρχικό ψεύδος πρέπει να αναζητηθεί στο πνεύµα και όχι στο σώµα. Το 
πνεύµα ψεύδεται, όχι το σώµα. Με αυτήν την σκέψη ο Nietzsche βρίσκεται στους αντίποδες του 
στωικισµού, ο οποίος θα κορυφωθεί εκεί ακριβώς που κορυφώνεται και η ηθική συνείδηση: στην 
θεωρία του Schopenhauer. Αυτή η σύνδεση στωικισµού (ο πόνος ως αιτία αποµάκρυνσης από την ζωή, 
δηλ. από κάθε βούλεσθαι) και ηθικής συνείδησης δεν εκφράζει κάτι τυχαίο, αλλά την ίδια την ουσία της 
ηθικής συνείδησης: την άρνηση της ζωής, την άρνηση του αντιθετικού χαρακτήρα των δυνάµεων, µέσω 
του οποίου καταργείται το ον, αφού καταργείται κάθε ενότητα. Η σύλληψη του Είναι ως ενότητα, στην 
οποία ακριβώς στοχεύει ο γενο-λογικός ορισµός Όντος, η προκατάληψη υπέρ του καθολικού, το εγώ ως 
κέντρο αναφοράς κάθε γνώσης και πράξης, αποτελούν όλα τους όψεις της ίδιας διαδικασίας: Να 
αποκτήσει το Είναι τις ιδιότητες του πνεύµατος, να ταυτιστεί µε το πνεύµα. Όλα αυτά θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον να τα συνδέσουµε µε όσα αναφέρθηκαν πριν, ότι δηλ. τόσο ο Kant όσο και ο Nietzsche 
µέσα από την κριτική τους στην ratio ανακαλύπτουν την πραγµατική της ποιότητα: τον ωφελιµισµό (την 
απόρριψη της ζωής ως πόνου που προκαλεί η αντιθετικότητα των βουλήσεων και των δυνάµεων, την 
προβολή της ευτυχίας µέσω της αποφυγής του πόνου). Ο Nietzsche όµως δεν αναζητεί µία κατηγορική 
προστακτική προκειµένου να πατάξει τον ωφελιµισµό, και η αιτία για αυτό έγκειται όπως είδαµε στο ότι 
για αυτόν ο Λόγος κυριαρχείται πλήρως, και εποµένως δεν µπορεί να ανεβρεθεί τόπος για µία κριτική 
του Λόγου ή για µία προσταγή του Λόγου εντός αυτού, δηλ για µία αυτοκριτική και µία αυτό-υπακοή 
όπως κάνει ο Kant. Με αυτόν τον τρόπο πάλι θα καταλήξουµε στον Λόγο. Ο Λόγος όµως, όπως κάθε 
γίγνεσθαι, είναι µία µορφοποιηµένη εναντιότητα χωρίς σταθερό κέντρο και έτσι η ωφελιµιστική και 
αρνητική για την ζωή πηγή της ratio µπορεί να εκριζωθεί µόνο αν ο Λόγος εκληφθεί σύµφωνα µε την 
νέα έννοια για το Είναι που δίνει ο Nietzsche στην εξίσωση Είναι = Σχεσιακότητα. Ο Λόγος εποµένως 
πρέπει να εκληφθεί ως αντιθετικότητα βουλήσεων-δυνάµεων και άρα ως ποιοτική εναντιότητα. ∆εν 
πρέπει να αποκόψουµε εποµένως τον πρακτικό Λόγο, δηλ. την έλλογη βούληση όπως την εννοεί ο Kant, 
από τον πόλεµο που διεξάγεται εντός της. Αυτή είναι η πραγµατική κριτική του Nietzsche στην έννοια 
της βούλησης του Kant. Πρέπει να βρούµε ποια αξία και πιο νόηµα εποµένως εκφράζεται σε αυτόν τον 
Λόγο, ποια ποιότητα τον κυριαρχεί. Μην ξεχνάµε πως ο Nietzsche σε αυτήν την προσπάθεια του 
πνεύµατος να αποδώσει τις ιδιότητές του στο Είναι δεν βλέπει µία κρυφή µάχη µεταξύ πνεύµατος και 
του σώµατος, δεν λέει ότι το πνεύµα βαρέθηκε το σώµα: « Πιστέψτε µε αδελφοί µου! Το σώµα ήταν αυτό 
που απελπίστηκε για το σώµα- αυτό ψηλάφισε µε τα δάκτυλα του παραπλανηµένου πνεύµατος τους 
ακροτελεύτιους τοίχους» 67. Τι παραπλανά λοιπόν το πνεύµα, ποια βούληση; Αν πάµε τώρα στο βάθος 
της νιτσεϊκής σκέψης, και σκεφτούµε ότι ρητώς η παραπλάνηση του πνεύµατος ανάγεται και πάλι σε 
κάτι σωµατικό, ότι το πνεύµα ορίζεται ως “µικρός Λόγος” και ως εργαλείο µίας βούλησης, µιας και από 
τον αντι-µεταφυσικό προσδιορισµό του Nietzsche για το Είναι προκύπτει πως καθετί γίνεται 
αντικείµενο ιδιοποίησης από µία βούληση, τότε πρέπει τελικά να ρωτήσουµε: ποιος αρνείται τη ζωή 
µέσω του πνεύµατος; Είναι η Άρνηση ως ποιότητα της βούλησης για δύναµη. Αυτό θα εξεταστεί στο 
κεφ. ΙII, καθώς ενδιάµεσα απαιτείται η ανάλυση της έννοιας  «Βούληση για ∆ύναµη». 

                                                                                                                                                 
 
67 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (Ι) , Von den Hinterweltlern, [“Για αυτούς που αναζητούν 
έναν πίσω- από τον αισθητό- κόσµο”], Kröner Verlag, Leipzig, 1930  
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      Μία ακόµη αντιστροφή της παραδοσιακής κατανόησης της σκέψης είναι αυτό που µας προσφέρει 
εδώ ο Nietzsche: είδαµε πως καθετί ως τώρα τέθηκε εντός του Λόγου. Κανείς ως τώρα όµως δεν µας 
είπε κάτι για τον Λόγο, παρά µόνο εντός του Λόγου και από την σκοπιά αυτού. Η αντι-µεταφυσική 
θεώρηση του Nietzsche το αντιστρέφει αυτό ριζικά. Όλα τώρα πρέπει να τεθούν εντός του σώµατος. 
Καθετί που αφορά την σκέψη και την έλλογη πράξη είναι σώµα, είναι µορφοποιηµένη εναντιότητα. Η 
εναντιότητα που µορφοποιεί το σώµα, όπως και κάθε πολλαπλότητα, θα µας πει κάτι για την ποιότητα 
του Λόγου, για το ποια βούληση δηλ. τον οικειοποιείται. Η βασική αρχή αυτής της εναντιότητας θα µας 
πει κάτι για τον Λόγο, µια αρχή που δεν τίθεται εντός του Λόγου, αλλά ούτε σε αντίθεση µε αυτόν. 
Μόνο µία γενεαλογική αρχή γένεσης των ποιοτήτων του Λόγου θα µας πει κάτι για τον Λόγο και για το 
υποκείµενό του, για το ποιες βουλήσεις και εναντιωµατικές δυνάµεις εκφράζονται σε αυτόν. Αυτή η 
αρχή θα είναι η έννοια της βούλησης για δύναµη.  
      Είδαµε ότι αυτή η αρχή δεν πρέπει να κατανοηθεί µεταφυσικά γιατί δεν µπορεί να αφαιρεθεί γενο-
λογικά από αυτό, το οποίο ορίζει. Και αυτό γίνεται φανερό ήδη από τον τρόπο µε τον οποίο ο Nietzsche 
πραγµατεύεται το οργανικό γίγνεσθαι ως πολλαπλότητα και εναντιότητα ορµών και ενστίκτων, δηλ. 
δυνάµεων. Κάθε µία από αυτές τις ορµές αποτελεί ένα δυναµικό κέντρο, το οποίο όµως δεν πρέπει να 
κατανοηθεί ως κάτι σταθερό ή ως µία ενότητα68. Μόνο στα πλαίσια της γλώσσας δίνεται κάτι ως 
σταθερό κέντρο69. Είπαµε πως το ον καταργείται εντός του πλουραλισµού των συσχετίσεων, έτσι όπως 
τους συλλαµβάνει ο Nietzsche. Για να παραδεχθεί κανείς την ενότητα και άρα το ον θα πρέπει να 
εκλάβει κάθε δυναµικό στοιχείο ως ανεξάρτητο. Όµως, η δυναµική προκύπτει ακριβώς από την 
σχεσιακότητα και την αντίσταση. Αν δεχόµασταν την ανεξαρτησία µίας δύναµης τότε θα επιστρέφαµε 
στην µοναδολογία του Leibniz, όπου η δύναµη δηµιουργείται τελείως εσωτερικά, όπου η δύναµη 
ενυπάρχει στο δίχως παράθυρα ον. Ο Leibniz αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση του εγκλωβισµού της 
παραδοσιακής σκέψης στον γενο-λογικό ορισµό του όντος. Εγκλωβισµένος στην έννοια του Είναι στην 
βάση της ενότητας του Όντος, δεν µπορεί να διακρίνει την δυναµική στην σωστή της βάση και 
αναγκάζεται να συλλάβει το ον ως απλή, δηλ. δίχως µέρη και άρα δίχως παράθυρα (= δίχως ουσιαστικό 
παρά µόνο φαινοµενικό συσχετισµό) υπόσταση, και το Είναι της δύναµης ως ταυτότητα στην ενότητα 
του Όντος (κεντρική Μονάδα). Ο Leibniz είναι ενδεικτική περίπτωση µεταφυσικού στοχαστή, διότι 
δέχεται -και µάλιστα µε a priori επιχειρήµατα- την ενότητα του όντος, θεωρεί επιπλέον πως δεν µπορεί 
να θεµελιώσει την γνώση εάν δεν κάνει αποδεκτή την µεταφυσική ενότητα του όντος. Αυτός λοιπόν ο 
στοχαστής, που όχι άδικα χαρακτηρίστηκε ως ο ιδρυτής της δυναµικής επιστήµης, εκτροχιάζει την 
βασική του αυτή ανακάλυψη λόγω της προσκόλλησής του στον γενο-λογικό ορισµό του όντος. 
Καταλήγει έτσι στην αναπότρεπτη συνέπεια αυτής της παραδοχής: Να αποδώσει την φαινοµενική 
άσκηση δύναµης (αυτήν που προκύπτει µέσω συσχετισµού) ως κατηγόρηµα σε µία δύναµη εσωτερική, η 
οποία για να υπάρχει πρέπει να εδράζεται σε µία έννοια υπόστασης, δηλ. σε µία ενότητα. Στον 
Nietzsche αντίθετα, οι δυνάµεις δεν είναι δίχως παράθυρα, διότι δεν θα υπήρχαν καν. 
      Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να προσέξουµε είναι ότι το σώµα και εν γένει η έννοια 
των βουλήσεων που δρουν σε αυτό, δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα µε την ύλη. Η ύλη αποτελεί και αυτή 
ένα επιφαινόµενο, όπως και η σκέψη. Και αυτή ακόµη εκλαµβάνεται συνήθως γενο-λογικά, υπό τους 
όρους µίας θεωρίας του όντος. Σε αυτό άλλωστε στοχεύει και η κριτική του Nietzsche στην ατοµική 
θεωρία και γενικά στην σύλληψη του υλικού σωµατιδίου “άτοµο”70. Ο “ατοµισµός της ψυχής” για τον 
οποίο κάνει λόγο ο Nietzsche, δηλ. το εγώ, δεν διαφέρει σε τίποτε σε σύγκριση µε την ατοµική θεωρία. 
Θέλει να πει πως και τα δύο εδράζονται στην γενο-λογική σύλληψη του όντος, στο Πράγµα ως ενότητα. 
Εκλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόπο ως ουσίες και οντότητες. ∆εν πρέπει να µας ξεγελάει που ο Nietzsche 

                                                 
68 Fr. Nietzsche, Morgenröte, [ Αυγή ], §119, KSA 3, σελ. 111-114, de Gruyter, Berlin - New Υork, 2003 
69 Ό. π., §115, σελ. 107 
70 Πρβλ. Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §12, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ.  
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τόσο συχνά επικαλείται τις ορµές και τα ένστικτα όταν µιλάει για το σώµα. ∆εν είναι η ύλη το προϊόν 
της σχεσιακότητας, δεν είναι η ύλη αυτή, που δήθεν θα εκλαµβανόταν ως ο “µεγάλος Λόγος” και αυτό 
που αντιπαρατίθεται στο παραδοσιακό πνεύµα. Η ύλη είναι επιφαινόµενο. Ο µεγάλος Λόγος έγκειται 
στον τρόπο που ιεραρχείται η σχεσιακότητα και η ποιότητα που προκύπτει. ∆ηλαδή στο νόηµα, στην 
αξία µίας µορφοποίησης και στην αρχή αυτής, όχι σε ένα είδος όντος, υλικό ή πνευµατικό71.  
      Ο µεγάλος Λόγος (große Vernunft), τον οποίο επικαλείται ο Nietzsche, ονοµάζοντας τον και «εαυτό» 
(Selbst) για να εκφράσει µία πιο εκτεταµένη, ακόµη και πάνω στον συνειδητό Λόγο, αρχή, δεν είναι 
τίποτε άλλο από την βούληση για δύναµη. Πριν αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο τι ακριβώς σηµαίνει 
ως αρχή, ας δούµε µία πρώτη αναφορά του Nietzsche για αυτήν σε σχέση µε την σωµατικότητα: 
 

«(…) Το σώµα είναι ένας µεγάλος Λόγος, µία πολλαπλότητα µε ένα νόηµα, ένας πόλεµος και µία ειρήνη, 
ένα ποίµνιο µε έναν ποιµένα. Όµως το πιο µεγάλο είναι αυτό στο οποίο δεν θέλεις να πιστέψεις- το σώµα 
σου µε τον µεγάλο του Λόγο: αυτός ο Λόγος δεν λέει εγώ αλλά πράττει εγώ (…). Εργαλεία και παιχνίδια 
είναι οι αισθήσεις και το πνεύµα. Πίσω από αυτά βρίσκεται ακόµη ο Εαυτός(…). Ο Εαυτός κυριαρχεί και 
είναι κυρίαρχος ακόµη και του εγώ. Πίσω από τις σκέψεις σου και τα συναισθήµατά σου, αδερφέ µου, 
στέκει ένας πανίσχυρος δυνάστης, ένας άγνωστος σοφός- αυτός ονοµάζεται Εαυτός.(…). Το δηµιουργικό 
σώµα δηµιούργησε το πνεύµα σαν ένα χέρι της βούλησής του. Ακόµη και στην τρέλα ή την περιφρόνησή 
σας, εσείς περιφρονητές του κορµιού, υπηρετείτε τον Εαυτό. Σας λέγω: ο εαυτός είναι που θέλει να 
πεθάνει και στρέφεται µακριά από την ζωή. ∆ιότι δεν µπορεί πλέον να καταφέρει αυτό που θέλει όσο 
οτιδήποτε άλλο. Να δηµιουργήσει κάτι που να τον υπερβαίνει. Αυτό αγαπάει περισσότερο, αυτό είναι όλο 
του το πάθος»72.        
 

Η έκφραση “µεγάλος Λόγος” µας παραπέµπει σε µία νέα κανονικότητα, η οποία σχετίζεται µε την 
πολλαπλότητα. Γι’ αυτό και τοποθετείται στο σώµα και όχι στην συνθετική ενότητα του πνεύµατος. 
Ποια µορφή έχει όµως η κανονικότητα που πηγάζει από τον πλουραλισµό και την διαφορά; Ο Nietzsche 
λέει: Ο Εαυτός κυριαρχεί, το συνειδητό εγώ υπακούει στον στόχο που θέτει ο Εαυτός. Από την 
συσχέτιση εποµένως της ασυνείδητης περιοχής του βούλεσθαι µε το εγώ, µε το συνειδέναι, προκύπτει η 
µορφή της κανονικότητας κάθε πλουραλισµού και διαφοράς. Είναι η ιεραρχία. Είναι η κυριαρχία µίας 
πιο ισχυρής δύναµης πάνω σε µία άλλη λιγότερο ισχυρή. Αυτή η κυριαρχία δίνει το νόηµά της και τον 
στόχο της στην λιγότερο ισχυρή. Την οικειοποιείται νοηµατικά. Ο G. Deleuze ερµήνευσε καταπληκτικά 
αυτό το κείµενο του Nietzsche: «Η συνείδηση ορίζεται λιγότερο σε σχέση µε την εξωτερικότητα, µε όρους 
του πραγµατικού, και περισσότερο σε σχέση µε την ανωτερότητα µε όρους αξιών. Αυτή η διαφορά είναι 
ουσιώδης σε µία γενική σύλληψη του συνειδητού και του ασυνείδητου. Στον Nietzsche η συνείδηση είναι 
πάντοτε συνείδηση ενός κατώτερου σε σχέση µε τον ανώτερο, στον οποίο υπάγεται ή “ενσωµατώνεται”. Η 
συνείδηση δεν είναι ποτέ συνείδηση του Εαυτού, αλλά συνείδηση του εγώ σε σχέση µε τον Εαυτό, ο οποίος 
δεν είναι συνειδητός. ∆εν είναι συνείδηση του κυρίου αλλά συνείδηση του δούλου σε σχέση µε έναν κύριο 
που δεν οφείλει να είναι συνειδητός»73. Στην ιεραρχική αυτή µορφή µε την οποία εκδηλώνεται η 

                                                 
71 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (Ι), Von den Verächtern des Leibes, [“Για τους 
περιφρονητές του σώµατος”]: «Σώµα είµαι και ψυχή: έτσι µιλάει το παιδί». Πρβλ. επίσης Günter Abel, Die Dynamik der 
Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, [“Η δυναµική των βουλήσεων προς δύναµη και η αιώνια επιστροφή”], σελ. 4, 
(1984): «Ο Νίτσε πρότεινε µία νέα ερµηνεία της ύπαρξης. Ο κόσµος δεν είναι σε αυτήν ούτε µία ενοποιηµένη υπόσταση ούτε 
κάτι, το οποίο αποτελείται από πολλές υποστάσεις, ως τα µέρη του. Ο κόσµος δεν “αποτελείται” από τίποτε. Είναι µία 
ολότητα που διαρκώς µετατοπίζεται (fortwährend verschiebende Totalität) στους δοµικούς της σχηµατισµούς, δεν είναι η 
ενότητα, παρά το σύνολο των συγκεντρώσεων-δυνάµεων, που δρουν αµοιβαία και ενάντια η µία στην άλλη, και που ο Νίτσε 
τις ορίζει ως δυναµικούς οργανισµούς βουλήσεων προς δύναµη. Η µοναδική πραγµατικότητα συνίσταται στις πραγµατώσεις 
τους. Ή αντίστροφα: Υπάρχει πραγµατικότητα ως πραγµατικότητα και ως  έτσι- και- έτσι (so-und-so) συγκεκριµένη 
πραγµατικότητα µόνο στην- και ως πραγµάτωση του πολλαπλού γίγνεσθαι των βουλήσεων προς δύναµη».       
72 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (Ι) , Von den Verächtern des Leibes, [“Για τους 
περιφρονητές του σώµατος ”], Kröner Verlag, Leipzig, 1930   
73 G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, µετάφρ. Γ. Σπανός, σελ. 63-64, Αθήνα, 2002  
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κανονικότητα των διαφοροποιήσεων και των εναντιοτήτων των δυνάµεων διαπιστώνουµε και τις 
πρωταρχικές ποιότητες των συσχετίσεών τους. Υπάρχει κάτι ενεργό που παρέχει το νόηµα και κάτι το 
παθητικό. Η σχέση τους εκτελείται ή το µορφοποιεί εξωτερικά, αν και γεννάται εσωτερικά. Το ον 
εποµένως ορίζεται ποιοτικά, δηλ. ως αξία ή νόηµα. Το ον δεν είναι Πράγµα, και άρα ούτε ενότητα. 
Είναι κατά βάθος ποιότητα ή έκφραση ενός νοήµατος. Η πρωταρχική του ποιότητα ανάγεται στην 
ιεράρχησή του εντός της διαφοράς είτε ως ενεργή (κυριαρχική, παρέχουσα νοήµατος) είτε ως παθητική 
(κυριαρχούµενη, αποδέκτης νοήµατος). Η αντι-µεταφυσική σύλληψη του Είναι από τον Nietzsche ως 
σχεσιακότητας και διαφοράς, καταργεί το ον ως ενότητα, καθώς επίσης και την έρευνα για το Είναι του 
όντος, ως όντος. Η έννοια του όντος αναδύεται τώρα, όχι σαν οντότητα, αλλά σαν αξία. Το Είναι είναι ο 
πλουραλισµός των -δίχως σταθερό κέντρο- µορφοποιήσεων των ποιοτήτων και των νοηµάτων. Το Είναι 
δεν αποτελεί έκφραση της Αλήθειας. ∆ιότι τώρα το ον δεν γίνεται αντικείµενο έρευνας ως προς το Είναι 
του και σε αντίστιξη µε το φαίνεσθαι. Η ταυτότητα έχει αναχθεί άλλωστε στην διαφορά, κάτι που 
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µία αλήθεια την οποία οι µορφοποιήσεις πραγµατώνουν, ως οι modi µίας 
ουσίας. Η απόδοση ή η εκπλήρωση νοήµατος είναι τώρα η πραγµατική έκφραση για το Είναι. Ο 
Nietzsche µας µεταφέρει έτσι στο υποκείµενο ως κάτι που πρωταρχικά πράττει, παρά σκέπτεται. Ακόµη 
και το σκέπτεσθαί του είναι πράξη και έχει την µορφή της απόδοσης νοήµατος µέσω των αξιολογικών 
του κρίσεων. Η κρίση του είναι έκφραση µίας κυριαρχικής και διοικούσας δύναµης, της οποίας το 
φαίνεσθαι δεν µπορεί να διακριθεί από το Είναι της. ∆εν υφίσταται καµία διαφορά ανάµεσα στην 
εσωτερική και την εξωτερική της µορφοποίηση. Από την στιγµή λοιπόν που το ον καταργήθηκε ως 
οντότητα και αναδείχθηκε η ποιότητα της αντίθεσης, η αξία και άρα η πολλαπλότητα ως καταστατική 
κάθε µορφής του Είναι, ο Nietzsche µπορεί τώρα να προσεγγίσει την ίδια την αρχή του έλκεσθαι των 
δυνάµεων στην Βούληση για ∆ύναµη, καθώς αυτή η διεργασία εδράζεται στον δυναµικό και διαφορικό 
της χαρακτήρα. 
 
 
 
              

δ) Η Βούληση και η ∆ύναµη 

 

      Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε γιατί ο Nietzsche επιµένει στην άποψη ότι το έλκεσθαι των 
δυνάµεων δεν µπορεί να καταλήξει σε µία κατάσταση ισορροπία τους , παρά µόνο στην ιεράρχησή τους. 
∆ιότι εξ’ ορισµού το έλκεσθαι δεν θα ήταν καν δυνατό αν υπήρχε η δυνατότητα εξισορρόπησης. Ούτε 
στην αρχή του γίγνεσθαι µπορεί να υποτεθεί µία τέτοια πιθανότητα ούτε στο τέλος του, το οποίο 
άλλωστε δίχως αυτήν την πιθανότητα δεν µοιάζει δυνατό να υπάρξει. Η διαφορά των δυνάµεων είναι το 
θεµελιακό, αυτή καθιστά δυνατό το έλκεσθαι και κατά συνέπεια την ιεράρχηση των δυνάµεων, την 
ποιοτική µορφοποίησή τους και τέλος το νόηµά τους. Αν λοιπόν πρέπει να αναζητήσει κανείς την αρχή 
εκείνη της µορφοποίησης εντός του έλκεσθαι πρέπει να την αναζητήσει στο θεµελιακό στοιχείο για την 
δυνατότητα του έλκεσθαι, δηλ. στην διαφορά74. Τι είναι αυτό που δηµιουργεί την διαφορά των δυνάµεων 
και εποµένως βρίσκεται στις ρίζες των ποιοτήτων τους; Σε αυτή την βάση τοποθετεί ο Nietzsche το 
ερώτηµα για την κανονικότητα εντός του έλκεσθαι. ∆ιότι µπορεί να τονίζει πολλές φορές τον απόλυτα 
χαοτικό χαρακτήρα αυτού του έλκεσθαι, όµως αυτός ο χαοτικός χαρακτήρας είναι κάτι το πρωταρχικό, 
και όχι οριστικό. Είναι απόρροια της πολλαπλότητας και εύλογα τονίζεται συχνά. Αν όµως το έλκεσθαι 
ήταν απλώς και µόνο χαοτικό τότε καµία ποιότητα, καµία µορφοποίηση δεν θα ήταν δυνατή. Ο 
Nietzsche τονίζει όµως την ύπαρξη ενός µεγάλου Λόγου, την ύπαρξη δηλ. µίας πρωταρχικής αρχής που 

                                                 
74 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §633, σελ. 427, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996: «Πρόκειται για 
έναν αγώνα µεταξύ στοιχείων άνισης δύναµης (…) ». 
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µορφοποιεί το χάος των δυνάµεων, δηµιουργώντας την διαφορά τους. Εδώ πρέπει να προσέξουµε ώστε 
να µην αποδώσουµε στον Nietzsche µία νέα µεταφυσική θεώρηση των δυνάµεων σαν αυτή του Leibniz, 
την οποία θα σχολιάσουµε στο ΙΙ(γ). Η αρχή αυτή δεν πρέπει να κατανοηθεί ως υπόσταση. ∆ιότι οι 
δυνάµεις δεν δηµιουργούνται από την αρχή αυτή. Οι δυνάµεις δεν έχουν την θαυµατουργό γέννηση των 
απλών Μονάδων

75, ούτε η αρχή αυτή είναι η υπόστασή τους. Πρέπει να αποφευχθεί ο γενο-λογικός 
ορισµός του όντος, ο οποίος ριζώνει στην σκέψη και σε ό,τι έχει σχέση µε αυτήν (π.χ. στην γλώσσα), 
οδηγώντας µας πάντα στην ιδέα ενός δηµιουργού. Η αρχή αυτή δεν δηµιουργεί τις δυνάµεις, αλλά την 
διαφορά των δυνάµεων. Υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ανάµεσα στην παραδοχή µίας δηµιουργικής 
βάσης εσωτερικής γένεσης του Όλου και στην παραδοχή µίας αρχής εσωτερικής γένεσης της διαφοράς 
που µορφοποιεί το Όλο. Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο εξής: η πρώτη περίπτωση υπονοεί την 
αποδοχή µίας υπόστασης, ενός όντος, µίας ενότητας. Αυτό είναι η µεταφυσική εξήγηση που δύσκολα 
µπορεί να απεγκλωβιστεί από την αρχαία σκέψη ότι για την αλλαγή του γίγνεσθαι, για το πέρασµα από 
το ένα στάδιο σε ένα άλλο, πρέπει κατ’ ανάγκην να προϋποτεθεί ένα κοινό υπόβαθρο, το οποίο θα 
πρέπει να φέρει ή να υποβαστάζει την µετάβαση, αποτελώντας το µοναδικό κοινό στοιχείο ανάµεσα 
στην πρότερη και την επόµενη κατάσταση του όντος που µεταβάλλεται76. Το κοινό υπόβαθρο 
κατανοήθηκε πάντα ως απαράλλακτη ενότητα. Στην αρχαία σκέψη ως υποκείµενο, στην µεσαιωνική ως 
υποκείµενο ή υπόσταση (αν µιλάµε για το πνευµατικό θεµέλιο του Όλου), στην νεώτερη εποχή ως Ding 
an sich. Σε αυτό όµως το σηµείο διαφοροποιείται η νιτσεϊκή εξήγηση, η οποία δεν έγκειται στο τι 
δηµιουργεί την δύναµη, αλλά στο τι δηµιουργεί την γένεση της διαφοράς της µίας δύναµης από την 
άλλη. Γιατί σε αυτήν την διαφορά έγκειται καταρχήν το Είναι της δύναµης, το οποίο είναι αδιαχώριστο 
από την πολλαπλότητα. ∆εν είναι το Είναι της δύναµης, αλλά το Είναι των δυνάµεων. Τη διαφορά τη 
δηµιουργεί λοιπόν µία εσωτερική αρχή (φυσικά είναι αυτονόητο ότι η δύναµη δεν µπορεί να έχει 
εξωτερική προέλευση ως προς το Eίναι της, διότι έτσι θα οδηγούµαστε σε ένα regressus ad infinitum). 
Το επίθετο «εσωτερικός» είναι τώρα που δίνει τελείως άλλη σηµασία στην αρχή αυτή. Αντίθετα µε την 
µεταφυσική εξήγηση, όπου κάθε «εσωτερική» αρχή εκλαµβανόταν ως ενότητα, καθότι οτιδήποτε 
εξωγενές κατανοούταν υπό όρους πολλαπλότητας και γίγνεσθαι, η εσωτερική αρχή, ως αρχή γένεσης 
της διαφοράς των δυνάµεων, σηµαίνει ότι η αρχή αυτή είναι αδιαχώριστη από αυτό, το οποίο ορίζει. Ότι 
δεν µπορεί εποµένως να αφαιρεθεί γενο-λογικά ως ον, διότι πολύ απλά δεν αποτελεί ενότητα. ∆εν είναι 
ενότητα, δεν είναι ένα κέντρο, γιατί διασπάται σε αυτό που ορίζει, γιατί το ορίζει δια της διαφοράς του, 
και από την διαφορά αυτή έπειτα χαρακτηρίζεται και η ίδια. Για παράδειγµα η µορφολογία της 
βούλησης για δύναµη χαρακτηρίζει µία δύναµη, ως δύναµη υπέρβασης, δηλ. ως βούληση για δύναµη, 
και αυτή η δύναµη χαρακτηρίζει έπειτα µε την σειρά της αυτήν την αρχή ως βούληση του µηδενός ή ως 
καταφατική βούληση. Ο Nietzsche διατυπώνει έτσι την πρώτη αρχή εξήγησης του Όλου που δεν 
αποτελεί µία ενότητα και που εποµένως διαφεύγει του γενο-λογικού ορισµού. Και αυτό οφείλεται στο 
ότι πραγµατεύτηκε την αρχή γένεσης του Όλου ως εσωτερική αρχή γένεσης της διαφοράς του Όλου, 
επειδή δηλ. δεν εγκλώβισε και ο ίδιος την σκέψη του στην ενότητα ως την βάση της µετατροπής, αλλά 
την στήριξε στην διαφορική πολλαπλότητα του Όλου77. Στην µεταφυσική σκέψη η ενότητα και η 
ταυτότητα πάντοτε προηγούταν της διαφοράς και την συγκροτούσε ως πολλαπλότητα. Αυτή ακριβώς 
την αντίληψη ανατρέπεται τώρα. Ο Nietzsche κατάλαβε ότι το δυναµικό στοιχείο της µετατροπής δεν 
µπορεί φυσικά να αποδοθεί σε µία πρωταρχική ενότητα. Η ενότητα ενός όντος, (το οποίο θα 
θεωρούνταν ως το κοινό υπόβαθρο), δεν αποτελεί κίνητρο, δεν είναι ένα εύπλαστο στοιχείο, συνδέεται 
µόνο φαινοµενικά µε την κίνηση (Leibniz), δεν διαφοροποιεί. Η ιδέα της κίνησης µε την οποία 

                                                 
75 G. W. Leibniz, Μοναδολογία, §6, µετάφρ. Στέφανος Λαζαρίδης, σελ. 35, εκδ. Εκκρεµές, Αθήνα, 2006 
76 Πρβλ. Immanuel Kant,Κριτική του Καθαρού Λόγου, A 183/Β226 
77  Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §631, σελ. 425, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996: «∆εν 
πρόκειται για ζήτηµα διαδοχής, αλλά αλληλοδιείσδυσης (…) ». 
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συνδέθηκε η παραδοσιακή έννοια του γίγνεσθαι είναι ανθρωποµορφική. Αποτελεί µία εκ των υστέρων 
επινοηµένη έννοια, η οποία συγκροτείται κατά βάση στην εµπειρική αίσθηση της κίνησης. Η µετατροπή 
των δυνάµεων αντίθετα δεν αποτελεί κίνηση, αλλά διαφοροποίηση. ∆εν υπάρχει µετάβαση, άρα ούτε 
και υπόβαθρο ως υποβαστάζουσα ενότητα. Η έννοια του Ding an sich είναι εποµένως άχρηστη, κάθε 
έννοια υπόστασης είναι άχρηστη78. Στα νιτσεϊκά συµφραζόµενα η κριτική του Αριστοτέλη στον 
Πλάτωνα παίρνει µία άλλη διάσταση και αφορά τώρα όλο το φάσµα της µεταφυσικής, όλη την ιστορία 
της: Αν χωρίσεις τον κόσµο στα δύο, δεν µπορείς να τον επανενώσεις. Αν ορίσεις το ον γενο-λογικά και 
το ανάγεις έτσι σε µία ενότητα, δεν µπορείς έπειτα να εξηγήσεις την µορφοποίησή της πολλαπλότητάς 
του, παρά µόνο µε τεχνητούς-λογικούς- αφηρηµένους όρους της σκέψης79. Στον Nietzsche τώρα η 
έννοια της ενότητας παίρνει το πραγµατικό της νόηµα, µακριά από την γενο-λογική σύλληψη του όντος: 
«Οι διαδικασίες ως ουσίες»80. Πρόκειται και πάλι για µία συµβατική ενότητα, που η συµβατικότητά της 
τώρα όµως δεν µπορεί αναχθεί σε µία πλάνη ως προς το ον, αλλά στην µορφοποίηση της 
πολλαπλότητας.  
      Βλέπουµε λοιπόν ως εδώ µε ποιο τρόπο ορίζει ο Nietzsche την αρχή που µορφοποιεί το γίγνεσθαι 
των δυνάµεων στην αντιθετικότητά τους. Η αρχή αυτή δεν ορίζεται ως εσωτερική αρχή γένεσης των 
δυνάµεων, αλλά ως εσωτερική αρχή γένεσης της διαφοράς των δυνάµεων. Αυτή η αρχή συλλαµβάνεται 
εποµένως αντι-µεταφυσικά, µιας και καταργεί κάθε έννοια ενότητας, καταργώντας το ον, και κάθε 
προτεραιότητα της ταυτότητας στην συγκρότηση του πολλαπλού. Αυτή η σχέση αντιστρέφεται: η 
διαφορά και άρα το πολλαπλό συγκροτεί κάθε έννοια ενότητας. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγουµε σε 
µία πλαστική και όχι οντολογική αρχή. Η αρχή αυτή δεν διακρίνεται από αυτό, το οποίο ορίζει και έτσι 
δεν µπορεί να αφαιρεθεί γενο-λογικά, ως ον, ως θεµελιακή ενότητα. Κάθε αφαίρεση αποβλέπει στην 
επιβολή της, ως Ον στο Είναι (§584). Η αρχή αυτή δεν έχει ανάγκη να επιβληθεί ως Ον στο Είναι διότι 
συµπεριλαµβάνει όλες τις αντίδροµες ροές στις εναντιότητες των δυνάµεων. Πως λοιπόν καταλήγει 
τώρα ο Nietzsche να ορίσει την αρχή αυτή ως “βούληση για δύναµη”; Πως εµπλέκεται σε όλα αυτά η 
βούληση; Ένα από τα σηµαντικότερα κείµενα που έγραψε ο Nietzsche για να το εξηγήσει αυτό είναι το 
εξής: 
 
 “ Αν υποτεθεί ότι τίποτε άλλο δεν δίνεται ως «πραγµατικό» εκτός από τον κόσµο µας των επιθυµιών και των παθών, ότι δεν µπορούµε να 
ανεβούµε ή να κατεβούµε σε καµία άλλη πραγµατικότητα εκτός από εκείνη των ενορµήσεών µας- επειδή το σκέπτεσθαι είναι απλώς η 
σχέση αυτών των ενορµήσεων µεταξύ τους-: δεν είναι επιτρεπτό να ρωτήσουµε αν αυτό που είναι δεδοµένο δεν αρκεί για µία κατανόηση 
ακόµη και του λεγόµενου µηχανιστικού (ή «υλικού») κόσµου; ∆εν εννοώ ως απάτης, ως «φαινοµενικότητας» (µε την έννοια του Berkeley 
ή του Schopenhauer), αλλά ως διαθέτοντος τον ίδιο βαθµό πραγµατικότητας όπως και τα αισθήµατά µας-ως πρωτόγονης µορφής του 
κόσµου των αισθηµάτων, στον οποίο τα πάντα είναι ακόµη κλεισµένα µέσα σε µία συµπαγή ενότητα και κατόπιν διακλαδίζονται και 
αναπτύσσονται στην οργανική διαδικασία (όπου και γίνονται, όπως είναι εύλογο, πιο αδύναµα και πιο εύθραυστα), ως ενός είδους 
ενορµησιακής ζωής, στην οποία όλες οι οργανικές λειτουργίες, µαζί µε την αυτορύθµιση, την αφοµοίωση την θρέψη, την έκκριση, τον 
µεταβολισµό, είναι ακόµη συνθετικά δεµένες µεταξύ τους- ως µίας προγενέστερης µορφής της ζωής;-. Τελικά, όχι µόνο επιτρέπεται να 
κάνουµε το πείραµα αλλά και επιβάλλεται από την συνείδηση της µεθόδου. Να µη δεχτούµε περισσότερα είδη αιτιότητας για όσο καιρό το 

                                                 
78 Ό. π., §567, σελ. 386-387: «∆εν υπάρχει όµως κανένα “άλλο”, κανένα “αληθινό”, κανένα ουσιώδες Είναι-µε αυτό θα 
εννοούταν ένας κόσµος, όπου δεν θα µπορούσε να εκφραστεί καµία δράση και αντίδραση…Η αντίθεση εποµένως µεταξύ 
του φαινοµενικού και του πραγµατικού κόσµου ανάγεται στην αντίθεση µεταξύ “κόσµος” και “µηδέν”», [δική µας η 
µετάφραση] 
79 Ό. π., §584, σελ. 399: «Η αφέλεια ήταν µόνο να αποδοθεί ως µέτρο των πραγµάτων µία ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, ως 
γνώµονας για το «αληθές» και το «µη αληθές». Να απολυτοποιηθεί εν ολίγοις κάτι που είναι υπό όρους(…). Πίστευε κανείς 
ότι είχε βρει ένα κριτήριο της πραγµατικότητας στις µορφές του Λόγου, ενώ στην πραγµατικότητα ήθελε να γίνει κύριος 
πάνω στην πραγµατικότητα παρανοώντας την µε πονηρό τρόπο», [δική µας η µετάφραση]  
80 Ό. π., §655, σελ. 438, καθώς επίσης και §561, σελ. 383, όπου αναφέρεται: «Κάθε ενότητα είναι ενότητα µόνο ως 
οργάνωση και σύµπραξη. ∆εν είναι ενότητα σαν τίποτε άλλο, παρά σαν µία ανθρώπινη κοινότητα. ∆ηλαδή αντίθεση της 
αναρχίας των ατοµικοτήτων, εποµένως ένας σχηµατισµός κυριαρχίας που σηµαίνει ένα, αλλά δεν είναι ένα. Αν λοιπόν κάθε 
ενότητα δεν είναι παρά µόνο ως οργάνωση ενότητα; Όµως το «Πράγµα», στο οποίο πιστεύουµε, έχει επινοηθεί  ως ένζυµο 
για τα διάφορα κατηγορήµατα(…)», [δική µας η µετάφραση] 
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πείραµα να βολευτούµε µε µία από αυτές δεν έχει φτάσει στα έσχατα όριά του(…). Το ερώτηµα είναι τελικά αν αναγνωρίζουµε την 
βούληση ως επενεργώσα, αν πιστεύουµε στην αιτιότητα της βούλησης: αν το κάνουµε αυτό, και κατά βάθος η πίστη σ’ αυτό το πράγµα 
είναι η ίδια η πίστη στην αιτιότητα, τότε οφείλουµε να κάνουµε το πείραµα να θέσουµε την αιτιότητα της βούλησης υποθετικά ως την 
µόνη. Η «βούληση» µπορεί φυσικά να επενεργήσει µονάχα πάνω στην «βούληση»- και όχι πάνω στην «ύλη» (όχι πάνω στα νεύρα για 
παράδειγµα): αρκετά, πρέπει να αποτολµήσει κανείς την υπόθεση ότι, οπουδήποτε αναγνωρίζονται «επενέργειες», η βούληση ενεργεί 
πάνω στην βούληση- και ότι όλα τα µηχανικά συµβάντα, στο βαθµό που µία δύναµη είναι ενεργή σε αυτά, είναι δύναµη της βούλησης, 
επενέργεια της βούλησης. Αν υποτεθεί τέλος ότι κατάφερνε κάποιος να εξηγήσει ολόκληρη την ενορµησιακή ζωή µας ως ανάπτυξη και 
διακλάδωση µιας βασικής µορφής της βούλησης- δηλ. της βούλησης για δύναµη, όπως είναι η δική µου πρόταση-, αν υποτεθεί ότι 
µπορούσε να αναγάγει όλες τις οργανικές λειτουργίες σ’ αυτήν την βούληση για δύναµη και να έβρισκε σ’ αυτήν την λύση του 
προβλήµατος της τεκνοποιίας και της θρέψης-πρόκειται για ένα πρόβληµα- τότε θα αποκτούσε το δικαίωµα να ορίσει κάθε επενεργώσα 
δύναµη ως βούληση για δύναµη . Ο κόσµος ιδωµένος εκ των ένδον, ο κόσµος οριζόµενος και κατονοµαζόµενος σύµφωνα µε τον «νοητό 
χαρακτήρα» του- θα ήταν «βούληση για δύναµη» και τίποτε άλλο81.           
 
Τι ακριβώς µπορούµε να καταλάβουµε από αυτό το κείµενο;  Το ερώτηµα έχει καταρχήν ως εξής: πως 
είναι δυνατόν η δύναµη να επενεργεί; Την απάντηση την έχουµε δει ήδη. Μέσω της διαφοράς ή της 
ανισότητας των δυνάµεων. ∆ύο άνισες δυνάµεις αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η αρχή που αναζητάει ο 
Nietzsche ετέθη λοιπόν σωστά ως η αρχή της διαφοράς των δυνάµεων, και όχι της δηµιουργίας των 
δυνάµεων. Η αρχή ετέθη ως η αρχή της διαφοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν µπορούµε να εκλάβουµε 
την δύναµη την ίδια ως την αρχή της γένεσης της διαφοράς και της ποιότητάς της, παρά µόνο αν 
καταλήγαµε πάλι στην µεταφυσική ή γενο-λογική της σύλληψη. Μόνο κάτι που βούλεται και επιζητεί 
την διαφορά µπορεί να είναι η αρχή της διαφοράς. Να λοιπόν ο ρόλος της βούλησης. Η αρχή της 
διαφοράς, και άρα των δυνάµεων, είναι η βούληση, όχι όµως µε την γενο-λογική έννοια της βούλησης 
του Schopenhauer. Το βούλεσθαι τίθεται εντός της διαφοράς, η βούληση τίθεται δηλ. ταυτόχρονα µε την 
επενέργεια των δυνάµεων, η σχέση βούλεσθαι και δύναµης δεν είναι κατηγορική82. Η βούληση δεν 
επιζητεί την δύναµη, διότι δεν δηµιουργεί την δύναµη. Η βούληση επιζητεί την διαφορά και την διάκριση 
των δυνάµεων. Η έννοια «βούληση για δύναµη» δεν πρέπει να κατανοηθεί σαν η βούληση να επιζητούσε 
την δύναµη. Αυτό θα σήµαινε πως την δηµιουργεί κιόλας, και έτσι η βούληση θα κατέληγε πάλι στο 
µεταφυσικό φάντασµα του Schopenhauer. Πρέπει αντιθέτως να κατανοηθεί ως εξής: Βούληση = 
βούληση για έλκεσθαι των δυνάµεων = βούληση για διάκριση των δυνάµεων. Η Βούληση για δύναµη 
σηµαίνει εποµένως την εσωτερική αρχή γένεσης των διαφορών της δύναµης. ∆εν είναι τυχαίο που ο 
Nietzsche µιλάει εν τέλει, όχι για επενέργεια δύναµης πάνω σε δύναµη, αλλά για επενέργεια βούλησης 
πάνω σε βούληση. ∆ιότι η ανισότητα (άρα το βούλεσθαι) είναι το έλκεσθαι. Και δεν είναι επίσης τυχαίο 
που ο Nietzsche εγείρει ένα ζήτηµα αιτιακής σύνδεσης και το τοποθετεί ως επενέργεια βούλησης σε 
βούληση, και όχι ως επενέργεια βούλησης πάνω σε ύλη («νεύρα») ή σε δύναµη. Με αυτό τον τρόπο ο 
Nietzsche θέτει την ουσιαστική βάση του προβλήµατος της αιτιότητας, έτσι όπως σωστά την συνέλαβε 
πλήρως ο Hume, στρέφοντας την κατά της µεταφυσικής. Το πρόβληµα της αιτιότητας συνίσταται στην 
ανακάλυψη και θεµελίωση µίας αρχής σύνδεσης ετερογενών όρων. Από την στιγµή λοιπόν που η 
δύναµη δεν µπορεί να εκληφθεί γενο-λογικά, από την στιγµή που δεν δηµιουργεί η ίδια την αρχή της, το 
έλκεσθαι που δηµιουργεί την πολλαπλότητα, δηλ. την διαφορά των δυνάµεων, έχει σε κάθε στιγµή του 
ως όρους επενέργειας µόνο το βούλεσθαι. ∆εν υπάρχει άλλο είδος όρου σ’ αυτήν την επενέργεια (π.χ. η 
ύλη). Σε κάθε στιγµή ένα πλήθος βουλήσεων προς διάκριση των δυνάµεων επενεργούν µεταξύ τους σαν 
οι οµοιογενείς όροι της αντιπαράθεσης, η αρχή σύνδεσης των οποίων έγκειται στην διαφορά και άρα 
στην «Βούληση για ∆ύναµη». Γι’ αυτό και ο Nietzsche πολλές φορές µιλάει για βουλήσεις προς 

                                                 
81 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §36, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ.    
82 Πρβλ. Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής, Ι , §13, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ.: «Μία ποσότητα 
δύναµης αντιστοιχεί σε µία ίση ποσότητα ενόρµησης, βούλησης, ενέργειας, ή µάλλον δεν είναι τίποτε άλλο από την ίδια 
αυτή ενόρµηση, βούληση ,ενέργεια και δεν µπορεί να εµφανιστεί αλλιώς παρά µόνο χάρη στην σαγήνη της γλώσσας (και 
των απολιθωµένων µέσα της θεµελιωδών πλανών του λόγου), µίας γλώσσας που κατανοεί και παρανοεί κάθε αποτέλεσµα 
σαν εξαρτώµενο από ένα αποτελεσµατικό αίτιο, από ένα υποκείµενο»   
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δύναµη
83. Ο ενικός πάντως δεν εκφράζει µία σύµβαση. Έχει ισχυρή σηµασία. Εκφράζει την “βούληση 

για δύναµη” ως αρχή, ως την “βασική µορφή της βούλησης”. Είναι η µορφοποιούσα αρχή, αυτή που 
πραγµατώνει την διαφορά και άρα την ιεραρχία. 
      Το ζήτηµα της δυνατότητας του έλκεσθαι λοιπόν συνίσταται στην επενέργεια των βουλήσεων 
µεταξύ τους και στην ιεραρχία που προκύπτει. Οι όροι ή τα κέντρα της αντιπαράθεσης είναι βουλητικά. 
∆εν επιθυµούν όµως την δύναµη, διότι η δύναµη δεν υφίσταται ήδη ως κάτι δεδοµένο ούτε προκύπτει 
από την βούληση84. Σε αυτό ριζώνει η ανθρωποµορφική ερµηνεία της βούλησης για δύναµη. Η βούληση 
δεν είναι επιθυµία για κάτι, η βούληση είναι έλκεσθαι. ∆εν υπάρχει βούληση ενός κάτι δεδοµένου, αλλά 
µόνο η βούληση για έλκεσθαι, δηλ. για διάκριση και διαφορά. Όλα τα «κάτι» ακολουθούν, είναι 
µεταγενέστερες επιπτώσεις της διαφοράς. Γι’ αυτό και ο Nietzsche θέτει το θεµελιακό στοιχείο της 
βούλησης, όχι στο περιεχόµενο, στο «τι», αλλά στην κατεύθυνση, στο «προς τι;» (wozu?). Στον όρο 
Wille zur Macht η πρόθεση «zur» θέλει να δηλώσει αυτήν ακριβώς την αντίθεση προς κάθε 
ανθρωποµορφική ερµηνεία της βούλησης, όπου η βούληση επιθυµεί κάτι και κυρίως την δύναµη85. 
Εξορίζοντας τον γενο-λογικό ορισµό από την αρχή του, εξορίζοντας δηλ. την έννοια του Όντος ως 
καταστατικής της έννοιας του Είναι, και ανατρέποντας την προτεραιότητα της ταυτότητας έναντι της 
διαφοράς,  ο Nietzsche εξορίζει και την ανθρωποµορφική κατανόηση της βούλησης και της δύναµης. 
Με αυτή την σηµασία πιστεύει ότι έχει διατυπώσει µία τελείως νέα έννοια για την βούληση στην αρχή 
ακριβώς της βούλησης για δύναµη. Λέει χαρακτηριστικά σχετικά µε αυτό: 
 

«Είναι η “βούληση για δύναµη” ένα είδος “βούλησης” ή ταυτόσηµη µε την έννοια “βούληση”; Σηµαίνει 
µήπως επιθυµώ ή εξουσιάζω; Είναι εκείνη η “βούληση” µε την οποία ο Schopenhauer εννοούσε το 
“καθεαυτό είναι των πραγµάτων”;  
Η δική µου πρόταση είναι ότι: η βούληση της µέχρι τώρα ψυχολογίας είναι µία αδικαιολόγητη γενίκευση, 
ότι αυτή η βούληση δεν υπάρχει καθόλου, ότι αντί να συλληφθεί ο σχηµατισµός της βούλησης σε πολλές 
µορφές, διέγραψαν πλήρως τον χαρακτήρα της βούλησης, µε το να αφαιρέσουν το περιεχόµενο της το 
“προς τα που” (wohin?)-κάτι που στον ύψιστο βαθµό έλαβε χώρα στον  Schopenhauer: αυτό που ονοµάζει 
βούληση είναι µία κενή λέξη. Ακόµη λιγότερο πρόκειται περί µίας “βούλησης για ζωή”. ∆ιότι η ζωή είναι 
µόνο µία ειδική περίπτωση της “βούλησης για δύναµη”,- είναι τελείως αυθαίρετο να ισχυριζόµαστε, ότι τα 
πάντα πασχίζουν να εισχωρήσουν σε αυτή την µορφή της βούλησης για δύναµη»86. 

  
Σαφώς εδώ µιλάει ο Nietzsche για περιεχόµενο της βούλησης, αλλά το συνδέει µε την κατεύθυνση και 
όχι µε κάτι δεδοµένο έξω από αυτήν ή µε κάτι που θα δηµιουργούσε η ίδια η βούληση, ως το εξωτερικό 
της αποτέλεσµα. Η κατεύθυνση αυτή είναι η διαφοροποίηση της δύναµης: µία διεργασία εσωτερική, η 
οποία δεν ανάγεται σε δυναµικές οντότητες, που θα αποτελούσαν αντικείµενα της επιθυµίας 
αντίστοιχων βουλητικών οντοτήτων ή υποστρωµάτων. Η βούληση για δύναµη είναι µία µορφολογία της 
βούλησης, τίθεται ως η κανονικότητα εντός της ανάπτυξης των δυνάµεων στην εναντιότητά τους, και 
φυσικά η πραγµάτευση αυτή αποδιώχνει κάθε συζήτηση περί σχετικισµού στον Nietzsche ή περί 

                                                 
83 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §634, σελ. 427-428, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996   
84
Πρβλ. M. Heidegger,  Nietzsche, Bd. II, σελ. 265, Neske, Pfullingen, 1961: «Η δύναµη (…) δεν είναι ο στόχος, προς το 

οποίο η βούληση θα κατεύθυνε την επιθυµία της σαν προς µία εξωτερική σε σχέση µε αυτήν περιοχή. Η βούληση δεν µοχθεί 
για δύναµη, παρά µόνο στην ουσιαστική περιοχή της δύναµης [σηµ. δική µας: αυτό που ονοµάσαµε γένεση της διαφοράς της 
δύναµης].Εν τούτοις δεν είναι η βούληση απλά και µόνο δύναµη, ούτε η δύναµη απλά και µόνο βούληση. Αντί αυτού ισχύει 
το εξής: η ουσία της δύναµης είναι η βούληση προς δύναµη, η ουσία της βούλησης είναι βούληση προς δύναµη». [δική µας η 
µετάφραση]  
85 Γι’ αυτό και στα ελληνικά σωστότερη θα ήταν η µετάφραση «Βούληση προς ∆ύναµη» για να εκφραστεί η κατεύθυνση 
προς την δύναµη και όχι η δύναµη ως στόχος. 
86 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §692, σελ. 468, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  
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επαναφοράς στην σύγχρονη εποχή του ζητήµατος της δύναµης µε τον τρόπο που το έθεσαν οι 
σοφιστές

87.  
      Είναι λοιπόν ώρα να σχολιάσουµε ακόµα πιο επισταµένα το θεµελιακό ζήτηµα της δύναµης και της 
βούλησης, δηλ. την γένεση της διαφορά της δύναµης. Τι είδους διαφορά είναι αυτή; Η απάντηση του 
Nietzsche κάνει λόγο για µία ποσοτική διαφορά. Είναι ίσως η ποσοτική διαφοροποίηση µία 
µεταγενέστερη φάση αυτής της διαδικασίας; Υποθέτουµε πως όχι, διότι αυτή η διαδικασία δεν δύναται 
να χωριστεί σε προγενέστερα ή µεταγενέστερα στάδια. Η αρχή αυτής της διαδικασίας, αλλά και ο 
συνολικός ορισµός της δεν είναι γενο-λογικού χαρακτήρα. Οτιδήποτε λαµβάνει χώρα σε αυτήν 
λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα και αµοιβαία88. Μόνο η αφηρηµένη σκέψη, µε εργαλείο την γλώσσα, 
µπορεί να αποσυνδέσει χρονικά (πριν- µετά) και ταυτόχρονα οντολογικά (ενότητα -πολλαπλότητα). 
Τίποτε δεν µπορεί να αφαιρεθεί γενο-λογικά από την όλη διαδικασία, δίχως η διαδικασία αυτή να 
αναιρεθεί ή να διασπαστεί στα εξ ων συνετέθη. Τα πάντα χαρακτηρίζονται αµοιβαία. Με αυτόν τον 
τρόπο η διαφορά της ποσότητας δεν είναι κάτι διαφορετικό αλλά αµοιβαίο ως προς την ποιότητά της: 
 

«Οι ποιότητες αποτελούν τους αξεπέραστους φραγµούς µας: δεν µπορούµε µε τίποτε να εµποδίσουµε αυτό 
που απλά είναι ποσοτικές -διαφορές να γίνει αισθητό ως κάτι θεµελιακά διαφορετικό από την ποσότητα, 
δηλ. ως ποιότητες, που δεν µπορούν πλέον να αναχθούν η µία στην άλλη. Το καθετί όµως για το οποίο η 
λέξη «γνώση» έχει κάποιο νόηµα αναφέρεται στην περιοχή µπορεί να υπάρξει αρίθµηση, ζύγισµα, 
µέτρηση: δηλ. στην περιοχή της ποσότητας. – Ενώ αντιθέτως οι αξιακές µας αισθήσεις(…)προσκολλώνται 
στην ποιότητα, δηλ. στις δίκες µας και µόνο προοπτικές “αλήθειες”, οι οποίες δεν µπορούν µε κανέναν 
τρόπο να γίνουν απολύτως γνωστές. Είναι ευνόητο ότι κάθε πλάσµα διαφορετικό από εµάς αισθάνεται 
άλλες ποιότητες και έτσι ζει σε άλλον κόσµο από ό,τι εµείς. Οι ποιότητες αποτελούν την πραγµατικά 
ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Να απαιτεί κανείς να εκληφθούν αυτές οι ερµηνείες και αξίες ως καθολικές και 
ίσως συγκροτητικές των αξιών, αυτό ανήκει στις κληρονοµικές τρέλες της ανθρώπινης αλαζονείας»89. 
 

Παρατηρούµε εδώ το γεγονός ότι η αντι-µεταφυσική σύλληψη του Όλου από τον Nietzsche έχει έναν 
τέτοιο πλαστικό χαρακτήρα, που τα πάντα εκλαµβάνονται σε αµοιβαιότητα. Η αρχή δεν διακρίνεται από 
αυτό που ορίζει, η βούληση δεν διαχωρίζεται από την διαφορά της δύναµης και άρα από την δύναµη 

                                                 
87 Πρβλ. G. Simmel, Schopenhauer und Nietzsche, [Σοπενάουερ και Νίτσε], suhrkamp, Frankfurt a. M., 1995, [1906], σελ. 
381. Ο Simmel υποστηρίζει εκεί ότι στην πρόθεση κάποιων να ταυτίσουν την σκέψη του Nietzsche µε µία εκ νέου 
διατύπωση της σοφιστικής, «η αλήθεια της αναλογίας αυτής στέκει µε το κεφάλι κάτω». ∆ιότι, ενώ για τους σοφιστές το 
αντικειµενικό µέτρο ήταν το υποκείµενο, και εποµένως δεν υπήρχε αντικειµενικό µέτρο, ο Nietzsche τοποθετεί εντός του 
υποκειµένου ένα αντικειµενικό στοιχείο. Για τους σοφιστές καθετί έχει αξία µόνο στην σχέση του µε το υποκείµενο, το 
υποκείµενο βρίσκει απέναντί του και σε καθετί αυτό το ίδιο. Στον  Nietzsche αντιθέτως το υποκείµενο αποκτά αξία µόνο στη 
σχέση του µε ένα αντικειµενικό κριτήριο. Ο Simmel έχει απόλυτο δίκιο ως προς αυτή την παρατήρηση, θεωρεί όµως 
λανθασµένα ότι αυτό το αντικειµενικό κριτήριο είναι η ανάπτυξη της ανθρωπότητας σε ανώτερα στάδια. Στην 
πραγµατικότητα αυτό το “κανονιστικό” και αντικειµενικό κριτήριο είναι η βούληση για δύναµη. Στην µορφολογία της 
βούλησης, που αυτή η αρχή εκφράζει, πρέπει επίσης να αναχθεί και η εξέλιξη της ανθρωπότητας.     
88 Αυτό ακριβώς συµβαίνει και στην πρώτη ιστορικά εξάλειψη της έννοιας του όντος, δηλ. στην θεωρητική φιλοσοφία του 
Kant. Σε αυτήν το αντικειµενικό Είναι προκύπτει αµοιβαία τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς την µορφή του. Οι 
κατηγορίες της διάνοιας δεν διαχωρίζονται από την εµπειρία. Μορφή της γνώσης και εποπτεία συνυφαίνονται µε τελείως 
αµοιβαίο τρόπο. Η εξάλειψη κάθε έννοιας της υπόστασης µας απαγορεύει την διάκριση σε οντολογικά επίπεδα ή στάδια. 
Αυτό το νόηµα έχει άλλωστε στον Νίτσε η ανατροπή της σχέσης µεταξύ ταυτότητας και διαφοράς, την οποία δεν 
πραγµατοποιεί ο Kant στην ηθική του θεωρία. Ούτε και η ηθική αξία δεν µπορεί να συγκροτηθεί πέραν της διαφοράς. Ο 
Kant αντιθέτως θα συγκροτήσει αφενός την ηθική αξία βάσει της ταυτότητας, και αφετέρου την διαφορά στην αντίθεσή της 
µε την ταυτότητα αυτή. Ο πρακτικός Λόγος και άρα η ηθική αξία συγκροτούνται από την διαφορά, αφού όµως έχουν 
προηγηθεί αυτής. Γι’ αυτό και ο Νίτσε θα υποστηρίξει ότι η ηθική συνείδηση έχει µείνει αλώβητη από την κριτική του 
Λόγου, και ότι στον ηθικό νόµο του Kant προϋποτίθεται µία ηθική οντολογία. Η ταυτότητα έχει προηγηθεί της διαφοράς. 
∆εν υπάρχει η αµοιβαιότητα την οποία πρώτος ο Kant θεµελίωσε µε θεωρητικούς όρους στην πρώτη του κριτική. Θα τα 
εξετάσουµε πιο αναλυτική όλα αυτά στο κεφάλαιο ΙΙΙ.         
89 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §565, σελ. 385, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  



 48 

την ίδια, η ποσότητα δεν διαχωρίζεται από την έκφραση µίας ποιότητας, η επιστηµονική γνώση δεν 
µπορεί να διακριθεί από µία θεωρία των αξιών. Όταν ο Nietzsche σε µία σηµείωσή του θεωρεί 
παράλογη την αναγωγή όλων των ποιοτήτων σε ποσότητες εννοεί το εγχείρηµα της µηχανικής 
επιστήµης να αναγάγει όλες τις ποιότητες σε µετρήσιµα µεγέθη, δηλ. σε ποσότητες, κάτι που οφείλεται 
στο ότι η µηχανική υπερασπίζεται την διατήρηση, την εξισορρόπηση και άρα την ισότητα των 
ποσοτήτων των δυνάµεων στις συσχετίσεις τους. Από την µηχανική όµως λείπει ο καθορισµός της 
κινητήριας δύναµης, δηλ. η διαπίστωση µίας εσωτερικής αρχής γένεσης της διαφοράς90. Η Βούληση για 
∆ύναµη µπορεί να οριστεί µετά από όσα είπαµε ως η εσωτερική αρχή γένεσης των ποσοτικών διαφορών 
της δύναµης και ως η αρχή εσωτερικής γένεσης των ποιοτήτων της δύναµης. Ο G. Deleuze έχει ορίσει µε 
ακρίβεια την έννοια της βούλησης για δύναµη ως το γενεαλογικό στοιχείο της δύναµης, ταυτόχρονα 
διαφορικό [σηµ. δική µας: αρχή γένεσης των διαφορών στην ποσότητα] και γενετικό [σηµ. δική µας: 
αρχή γένεσης των ποιοτήτων που αντιστοιχούν σε κάθε διαφορά]91. Από την στιγµή λοιπόν που οι 
ποιότητες, όπως και καθετί άλλο, ανάγουν την γένεσή τους στην διαφορά, αυτό σηµαίνει πως οι 
ποιότητες της βούλησης για δύναµη έχουν να κάνουν πάντοτε µε την ιεραρχία. Όροι όπως “κυριαρχία” 
και “υπακοή” ανήκουν µε τον ίδιο τρόπο στην βούληση για δύναµη, αποτελούν ποιότητές της, οι οποίες 
προκύπτουν αµοιβαία από την διαφορά. Το Είναι τίθεται ως αξία µε την έννοια της τοποθέτησής του 
εντός µίας ιεραρχίας. Η µάχη του Nietzsche ενάντια στην µεταφυσική φανερώνει εδώ την πραγµατική 
της σηµασία. Να κατανοηθεί κάθε µορφή του Είναι υπό όρους αξιών, όχι όµως στα πλαίσια µίας ηθικής 
θεωρίας που εδράζεται στον γενο-λογικό ορισµό, επιζητώντας έτσι καθολικούς ρυθµιστικούς όρους ή 
προστακτικές. Να κατανοηθεί εποµένως κάθε µορφή της ύπαρξης ως πολλαπλότητα, ως κάτι που 
συγκροτείται πρωτίστως από την διαφορά και όχι από την ενότητα ή την ταυτότητα. Η ύπαρξη 
προηγείται κάθε έννοιας της υπόστασης. Το ρυθµιστικό στοιχείο (η βούληση για δύναµη) τίθεται τώρα 
εντός της διαφοράς και έτσι δεν µπορεί να διαχωριστεί από την πολλαπλότητα και τον πλουραλισµό της 
δύναµης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως καθολικός και προστακτικός όρος, παρά 
µόνο στην µορφή του92, που είναι βέβαια η υπέρβαση και η άνοδος93. Να εδώ άλλο ένα κρυµµένο 
ζήτηµα που αφορά στην σχέση του Nietzsche µε τον Kant. H ρυθµιστική αρχή των αξιών τίθεται ως 
µορφολογία, και όχι ως περιεχόµενο. Αυτό δεν είναι µία υπερβολή φορµαλισµού, που πηγάζει δήθεν 
από την άγνοια της πραγµατικής ζωής, όπως πολλοί πίστεψαν (εννοούµε την γνωστή κριτική στον 
Kant). Πηγάζει τουναντίον από την πραγµατική κατανόηση της ζωής, ότι δηλ. η ζωή κυριαρχείται από 
τον κοµφορµισµό, από εξωτερικώς δεδοµένα και ωφελιµιστικά νοήµατα. Τα νοήµατα αυτά δεν αγνοούν 
την µορφολογία της αρχής και την προστακτική της διατύπωση, αλλά την ανατρέπουν: από εσωτερικά 
καθοριζόµενη προστακτική γίνεται εξωτερικά καθοριζόµενη. Η ρυθµιστική αρχή τίθεται ως µορφολογία 
µίας εσωτερικής διεργασίας, διότι αυτό είναι το πραγµατικό νόηµα της κριτικής. Η ρυθµιστική αρχή δεν 
αφορά στόχους ή περιεχόµενα, διότι αυτά τίθενται εξωτερικά και αποτελούν προϊόντα της ετερονοµίας. 
Αυτά είναι που αγνοούν την πραγµατική πηγή της ζωής, την εσωτερική δηλ. γένεση των ποιοτήτων, 
αυτά ανατρέπουν έτσι την ιεραρχία και παραχαράζουν τον Λόγο (για τον Kant) ή το έλκεσθαι των 
δυνάµεων (για τον Nietzsche). Η διαφορά των φιλοσόφων αυτών έγκειται στο ότι ο Kant τοποθετεί 
αυτήν την µορφική αρχή ως εσωτερική αρχή στον Λόγο, και όχι στο διαφορικό στοιχείο της βούλησης, 
ενώ ο Nietzsche θέλει να πάει πιο βαθιά και την τοποθετεί ως εσωτερική αρχή γένεσης της διαφοράς 
της δύναµης και άρα ως την αρχή της ιεραρχίας. Υπό τους όρους αυτής της αρχής θα τοποθετηθεί από 

                                                 
90 Ό. π., §§564, 660, 688 
91 G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, σελ. 78, µετάφρ. Γ. Σπανός, έκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 2002 
92 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], Ι, “Von den Verächtern des Leibes”, [Για τους 
περιφρονητές του σώµατος], καθώς και ΙΙ, “Von der Selbstüberwindung”, [Για την υπέρβαση του εαυτού µας”], Kröner 
Verlag, Leipzig, 1930 
93 Όπως είδαµε και πριν ο Nietzsche ισχυρίζεται ότι παρέχει µία µορφολογία της βούλησης στην αρχή του της Βούλησης για 
∆ύναµη, (Πέρα από το καλό και το κακό, §19) 
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τον Nietzsche και ο Λόγος ως αξία ή νόηµα εντός της ιεραρχίας. Στον Kant ο Λόγος δεν µπορεί να 
εξαιρεθεί από την ανατροπή των σχέσεων µεταξύ της διαφοράς και της ταυτότητας. Αν προχωρήσουµε 
λίγο αυτό το θέµα θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε πως ο Kant είναι ο µόνος από τους µεταφυσικούς 
φιλοσόφους που αχρηστεύει τον γενο-λογικό ορισµό. Στην γνωσιοθεωρία του το Ding an sich δεν έχει 
σηµασία, οι όροι συγκρότησης του αντικειµενικού Είναι εδράζονται στον Λόγο, το ον δεν προκύπτει ως 
Πράγµα ή ως ενότητα, αλλά αντιθέτως συγκροτείται ως όρος συσχέτισής (Gemeinschaft der Seienden). 
∆εν ολοκληρώνει όµως o Kant το έργο του, καθώς διατηρεί το ηθικό υποκείµενο, έστω και αν αυτό 
τώρα δεν αναγνωρίζει εξωτερικές στοχοθεσίες. ∆εν ολοκληρώνει δηλ. το έργο τοποθέτησης και του 
Λόγου εντός της εσωτερικής µορφικής και διαφορικής αρχής, αλλά ταυτίζει την αρχή αυτή µε τον 
Λόγο. Αυτό το κάνει διότι αγνοεί το διαφορικό στοιχείο εντός του Λόγου, δηλ. τον γνήσιο ρόλο του 
βούλεσθαι. Βλέπουµε έτσι ότι στην ηθική του θεωρία ο αντικειµενικός νόµος προκύπτει από την 
ταύτιση της έλλογης βούλησης µε τον Λόγο, δηλ. µε τον πρακτικό Λόγο. Και βλέπουµε εν τέλει µε ποιο 
τρόπο παραµένει ο Kant δεσµευµένος στον γενο-λογικό ορισµό: Η πηγή της διαφόρισης, δηλ. το 
βούλεσθαι, στην συσχέτισή του µε τον Λόγο αποκόπτεται από κάθε συσχετισµό και από κάθε αντίθεση. 
Με αυτό τον τρόπο εννοούµε αυτό που είπαµε και πιο πάνω, ότι η πραγµατική κριτική του Nietzsche 
στον Kant συνίσταται στο ότι ο Kant αποσυνδέει την βούληση από τον πόλεµο που διεξάγεται µέσα της. 
Για τον Kant η βούληση αποσυνδέεται από κάθε διαφορά και από κάθε συσχετισµό στην σχέση της µε 
τον Λόγο. Για τον Kant η σχέση της βούλησης µε τον Λόγο δεν είναι διαφορική, αλλά αποτελεί 
αντιθέτως µία σχέση της βούλησης µε τον εαυτό της94. Και σε αυτό το στοιχείο διαπιστώνουµε και πάλι 
το γνωστό σωκρατικό-πλατωνικό µοτίβο του γενο-λογικού ορισµού του όντος να επανέρχεται, πιο 
κοντά τώρα στην πηγή του, δηλ. στο πεδίο της συνείδησης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ο Nietzsche ότι 
o Kant δεν µπορεί εν τέλει να απεµπλακεί από τον γενο-λογικό ορισµό, διότι αυτός εδράζεται στην ή 
είναι η ίδια η συνείδηση και καταλήγει πάντα στο Λόγο ως το πεδίο άρσης της διαφοράς και 
παραποίησης του Είναι, δηλ. στο ηθικό υποκείµενο. Μόνο µε την τοποθέτηση και του ίδιου του Λόγου 
ως όρου της ιεραρχίας, και όχι ως πηγή της ιεραρχίας, θα ολοκληρωθεί η οριστική ρήξη µε τον γενο-
λογικό ορισµό και θα εµφανιστεί η πραγµατική σύσταση των αξιών.     
       
      Ανακεφαλαιώνοντας µπορούµε να πούµε ότι σε αυτό το κεφάλαιο επισκοπήσαµε την έννοια του 
Είναι που αποδέχεται ο Nietzsche. Αυτή δεν κερδίζεται αποκλειστικά και µόνο στην κριτική της 
αντιπαράθεση µε την παραδοσιακή έννοια του Είναι, στην πλήρη ανατροπή της οποίας άλλωστε 
σκοπεύει. Έχει και η ίδια ένα θετικό περιεχόµενο και δείχνει πολύ συγκροτηµένη. Οι ορισµοί των 
εννοιών είναι πολύ αυστηροί και συγκεκριµένοι. Στο επόµενο κεφάλαιο θα επισκοπήσουµε πιο 
εµπεριστατωµένα την παραδοσιακή έννοια και την βάση της, υπό το νιτσεϊκό κριτικό πρίσµα πάντα. Θα 
οδηγηθούµε λοιπόν σε µία ανάλυση της συνείδησης και της σχέσης της µε την κριτική του Nietzsche 
στην γενο-λογική έννοια του όντος. Η κριτική αυτή θα µας οδηγήσει στην παραδοσιακή έννοια της 
βούλησης και άρα στην µεταφυσική της σύλληψη. Θα καταλήξουµε τέλος στο θεµελιακό κριτικό θέµα 
της νιτσεϊκής σκέψης, το οποίο είναι η ανακάλυψη της ηθικής συνείδησης. Η ανακάλυψη της ηθικής 
συνείδησης, ως της βασικής πηγής του γενο-λογικού ορισµού, µας αποκαλύπτει τον πραγµατικό στόχο 
αυτής της συνείδησης και αυτού του ορισµού και -κυρίως- την βασική ποιότητα της βούλησης που 
εκφράζεται εκεί, διότι θα δούµε πως ο Nietzsche ανακαλύπτει µία βασική βούληση να δρα ως ηθική 

                                                 
94 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,  [Τα θεµέλια της µεταφυσικής των ηθών], ΒΑ 63, Werke in XII 
Bänden, hrsg. W. Weischedel, Band VII, suhrkamp, Frankfurt a. M. σελ. 58: «Hier ist aber vom objektiv-praktischen Gesetze 
die Rede, mithin von dem Verhältnisse eines Willens zu sich selbst, so fern er sich bloß durch Vernunft bestimmt, da denn 
alles, was aufs Empirische Beziehung hat, von selbst wegfällt»(Αντίθετα εδώ µας ενδιαφέρει ο αντικειµενικός πρακτικός 
νόµος, συνεπώς η σχέση της θέλησης µε τον εαυτό της, κατά το µέτρο που η θέληση καθορίζεται µονάχα από την λογική, 
οπότε αποκλείεται αναγκαστικά κάθε τι που έχει σχέση µε το εµπειρικό στοιχείο) [µετάφρ. Γιάννης Τζαβάρας, σελ. 79, 
Αθήνα- Γιάννινα, 1984, η έµφαση είναι δική µας] 
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συνείδηση (η Βούληση για αλήθεια). Ποιος είναι ο πραγµατικός της στόχος και ποια η ποιότητά της; Και 
τέλος: από την στιγµή που όλες αυτές οι διεργασίες της ηθικής συνείδησης και του γενο-λογικού 
ορισµού λαµβάνουν χώρα εντός του Λόγου, εντός της συνείδησης, εντός της σκέψης, βρίσκοντας τόπο 
στην διαµόρφωση ενός ηθικού υποκειµένου, αποκαλύπτεται αφενός γιατί θα πραγµατευτούµε την 
καταστροφή της µεταφυσικής έννοιας του Είναι και του Όντος από τον Nietzsche ως κριτική της 
υποκειµενικότητας, ως κριτική του εγώ, και γιατί η ολοκληρωτική άρση της ηθικής συνείδησης θα 
επιτευχθεί µόνο µε την ανάδυση µίας νέας έννοιας του υποκειµένου. Ο σκοπός της εργασίας µας θα 
εµφανιστεί τότε σε όλη του την διάσταση (στο τελευταίο κεφάλαιο). Από όλη αυτή την ανάλυση λοιπόν 
σκοπός µας είναι να αναδείξουµε εν τέλει την θέση πως η ανατροπή της µεταφυσικής από τον Nietzsche 
δεν ολοκληρώνεται στην ανατροπή της έννοιας του Είναι και στην θεµελίωση µίας νέας δίχως 
µεταφυσικά ερείσµατα έννοιας για την εξήγηση του Όλου (η βούληση για δύναµη είναι αυτή). Το αντι-
µεταφυσικό εγχείρηµα του Nietzsche µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο στην αναίρεση της ηθικής 
συνείδησης, άρα µόνο µε την αναίρεση του ηθικού υποκειµένου. Ολοκληρώνεται εποµένως µόνο µε την 
συγκρότηση µίας νέας έννοιας της υποκειµενικότητας, µονάχα στην συγκρότηση ενός άλλου 
υποκειµένου. Ενός υποκειµένου, όχι ηθικού, που δεν θα κυριαρχείται από την Βούληση για Αλήθεια. 
Αλλά που δεν θα σηµαίνει ένα ανήθικο υποκείµενο, διότι το επίθετο “ανήθικος” τίθεται ως αντίθεση 
του ηθικού και άρα ανήκει στον γενο-λογικό ορισµό. Θα δούµε ότι αυτή είναι η νέα έννοια του 
υποκειµένου είναι η έννοια του Υπεράνθρωπου, ο υπεράνθρωπος είναι αυτό το άλλο υποκείµενο. Ο 
Υπεράνθρωπος ολοκληρώνει την καταστροφή της µεταφυσικής.   
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ΙΙ. ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ 

 

 

α) Το υποκείµενο στην γλώσσα 

 

      Το ζήτηµα της µεταφυσικής, το ερώτηµα δηλ. για την ισχύ των θεµελίων της, ανέγειρε πάντοτε και 
µία προβληµατική σχετικά µε την γλώσσα. Αυτό οφείλεται στο ότι ήδη για τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη η δοµή της γλώσσας µοιάζει να έχει µία αναλογία µε την δοµή του πραγµατικού κόσµου. 
Πραγµατεύονται δηλ. και οι δύο την γλώσσα σε αναλογία µε την δοµή του φυσικού κόσµου95. Όταν 
τώρα επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στην νεώτερη µεταφυσική, µπορούµε να δούµε ότι η 
προβληµατική της γλώσσας, αν και περισσότερο στο περιθώριο τοποθετηµένη τώρα, παραµένει 
αναλλοίωτη, αποτελώντας µία από τις σηµαντικότερες όψεις του ερωτήµατος για την ισχύ των θεµελίων 
της µεταφυσικής. Και αυτό συµβαίνει διότι ουσιαστικά η κύρια δοµή της µεταφυσικής σκέψης και 
ανάλυσης δεν µεταβάλλεται. Ας θυµηθούµε εδώ την αντίρρηση του Hobbes ενάντια στην δοµή της 
καρτεσιανής µεταφυσικής: 
 

«Είναι απόλυτα σίγουρο, ότι η διαπίστωση της πρότασης “εγώ υπάρχω” προκύπτει από την πρόταση “εγώ 
σκέφτοµαι”, όπως σωστά µας δίδαξε ο Descartes. Από πού όµως προκύπτει για εµάς η διαπίστωση του 
“εγώ σκέφτοµαι”; Σίγουρα όχι από κάτι άλλο, παρά µόνο από το ότι για εµάς µία δραστηριότητα δίχως το 
ενυπάρχων σε αυτήν υποκείµενο αποτελεί κάτι το ακατανόητο. Όπως για παράδειγµα το περπάτηµα δίχως 
κάποιον που περπατάει, η γνώση δίχως κάποιον που γνωρίζει, η σκέψη δίχως κάποιον που σκέπτεται»96. 
 

Ο  Hobbes δεν αναφέρεται βέβαια εδώ άµεσα στο ζήτηµα της γλώσσας, αλλά στην προβληµατική της 
έννοιας της ουσίας και των κατηγοριών ή ιδιοτήτων της. Αυτή όµως είναι µία γνήσια αριστοτελική 
προβληµατική. Στην µεταφυσική του Αριστοτέλη το ερώτηµα για το ον και την ουσία συνδέθηκε στενά 
µε το είδος της έκφρασης ή εκφοράς του στον οµιλούµενο λόγο. «Το ον πολλαχως λεγεται». Η 
αριστοτελική διάκριση ανάµεσα σε µία ουσία και τις ιδιότητές της µοιάζει να εδράζεται στην γλωσσική 
διάκριση ανάµεσα στο υποκείµενο και τα κατηγορήµατά του: «Ονοµάζω ουσία αυτό, το οποίο δεν 
µπορεί να ειπωθεί για ένα υποκείµενο ούτε ενυπάρχει σε ένα υποκείµενο»97. Ότι λοιπόν µία 
δραστηριότητα δίχως το ενυπάρχων σε αυτήν υποκείµενο αποτελεί κάτι ακατανόητο, µοιάζει να 
συναρτάται, αν το δούµε στην ιστορική του προοπτική, µε γραµµατικές δοµές. ∆εν υφίσταται δηλ. 
κανένας τρόπος εκφοράς του λόγου, όπου ένα κατηγόρηµα στέκεται µόνο του και ο λόγος αυτός 
καταλήγει σε κάτι καταληπτό. Κάθε κατηγόρηµα οφείλει να γίνει κατανοητό ως το κατηγόρηµα ενός 
φορέα του, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν κανένας τρόπος εκφοράς δυνατός. Για τον 
Αριστοτέλη κάθε τρόπος εκφοράς του λόγου αντιστοιχεί και σε έναν τρόπο του είναι και αυτή η 
αντιστοιχία τον οδηγεί στην ανακάλυψη των κατηγοριών.. Αυτό το οποίο ποτέ δεν µπορεί να αποδοθεί 
ως κατηγορούµενο ενός υποκειµένου, αποτελεί την πραγµατική ουσία, την θεµελιώδη και πρώτη 
κατηγορία, στην οποία εδράζονται και όλες οι άλλες. Κατηγορία σηµαίνει εποµένως τον ύστατο τρόπο 
εκφοράς για ένα ον, όταν ρωτάει κανείς για το τι εστι αυτού: είναι ένα ποιόν, ένα ποσόν, µία ουσία κτλ. 
Μ ε αυτόν τον τρόπο αντιστοιχεί η γλώσσα στον πραγµατικό κόσµο και αντιστρόφως. ; Όπως τονίζει ο 
Volkmann-Schluck για την αριστοτελική ανάλυση της πρότασης: «Το όνοµα θέτει το υποκείµενο 

                                                 
95 Πλάτων, Σοφιστής, 262c. Πρβλ. επίσης  K. H. Volkmann-Schluck, Leben und Denken (Interpretationen zur Philosophie 
Nietzsches), [Ζωή και Σκέψη: Ερµηνείες για την φιλοσοφία του Νίτσε], σελ. 74-76, Vitorio Klostermann, Frankfurt a. M. 
1968, Β. Κάλφας, Περί Φύσεως (το 2ο βιβλίο των Φυσικών του Αριστοτέλη), Εισαγωγή, σελ. 57, Αθήνα, 2004, [1999]  
96R. Descartes, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (Mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen), σελ. 
157, µετάφρ. Α. Buchenau, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1994, [1915] 
97 Αριστοτέλης, Κατηγορίαι, 2α 11 



 52 

(subjectum), το ρήµα προσκοµίζει τον προσδιορισµό του είναι (κατηγορούµενον) [seinsbestimmende 
Prädikat]. Το υποκείµενον διαµορφώνει ένα θεµελιακό χαρακτηριστικό της ουσίας, έτσι ώστε το είδος 
ως υποκείµενον, δηλ. το κάθε ατοµικά προσδιορισµένο είναι [das in seinem είδος stehende Geeinzelte] 
να αντιπροσωπεύει την πραγµατική ουσία»98. Το κατά πόσο πάντως έχει πραγµατική βάση αυτή η 
αναλογία ή αντιστοιχία ανάµεσα στην γλώσσα και τον πραγµατικό κόσµο, αυτό είναι το αντικείµενο της 
κριτικής. Η επικέντρωση του Nietzsche στο ζήτηµα της γλώσσας στοχεύει ακριβώς στην απόρριψη 
αυτής της πρόσβασης της σκέψης, της οποίας όργανο είναι η γλώσσα, στον πραγµατικό κόσµο ή στην 
αλήθεια

99. Πρέπει όµως εδώ να τονίσουµε πως για τον Nietzsche η κριτική της γλώσσας στοχεύει να 
ανεγείρει το ερώτηµα για τον πραγµατικό χαρακτήρα και τις δυνατότητες της σκέψης. Η γλώσσα δεν 
είναι έτσι σε καµία περίπτωση το κεντρικό σηµείο της κριτικής, διότι η σκέψη δεν εδράζεται στην 
γλώσσα. Αντιθέτως ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης είναι αυτός που διαµορφώνει την γλωσσική δοµή και 
την αναπτύσσει. Και σε αυτό βρίσκουµε την πραγµατική οριοθέτηση ανάµεσα στην κριτική αυτή του 
Nietzsche και στην σύγχρονη κριτική της γλώσσας. ∆ιότι η απλή αντικατάσταση της κανονικής 
καθηµερινής γλώσσας από µία καθαρά λογική και φορµαλιστική δεν µας οδηγεί σε κάποιο 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Μπορούν πράγµατι να διαλυθούν οι πλάνες της σκέψης µε αυτήν την 
µέθοδο; Κάτι τέτοιο δεν µπορούµε να το δεχθούµε αν µαζί µε τον Nietzsche ισχυριστούµε πως ανάµεσα 
σε αυτά τα δύο (γλώσσα-σκέψη) υφίσταται µία τόσο στενή συνάρτηση και ταυτόχρονη γένεση100. Κάθε 
γλώσσα σχετίζεται άµεσα µε έναν συγκεκριµένο τρόπο σκέψης, η οποία αναζητάει την αλήθεια ή τους 
όρους για την απόκτηση της αλήθειας. Για την αναλυτική φιλοσοφία όµως είναι η γλώσσα που δεσµεύει 
την σκέψη101. Για τον Nietzsche όµως ισχύει το αντίστροφο: Σε όλη την εξέλιξη της δοµής της γλώσσας 
δεν εκφράζεται τίποτε άλλο παρά η σκέψη και µία βούληση πάνω στην οποία η σκέψη εδράζεται. ∆εν 
κερδίζουµε εποµένως τίποτα µέσω της γλωσσικής ανάλυσης και της διαµόρφωσης µίας νέας γλώσσας 
στα αυστηρά πλαίσια της µαθηµατικής λογικής. ∆ιότι και η µαθηµατική λογική, όσο ουδέτερη και αν 
φαίνεται, δεν είναι τίποτε άλλο από άλλη µία προβολή της συνειδητής σκέψης και των όρων της. Ποιος 
θα µας πει όµως κάτι για το θεµέλιο της ίδιας της σκέψης, αν εν τέλει οι ίδιες οι επικοινωνιακές 
συµβάσεις και ανάγκες µας έχουν µεταβεί από την σκέψη την ίδια, κατά τις πρώτες στιγµές της 
ανάδυσής στης, στην γλώσσα; ∆εν παραπλανούν οι συµβάσεις και οι υποκειµενισµοί της γλώσσας την 
σκέψη, αλλά τόσο η σκέψη όσο και η γλώσσα ριζώνουν από κοινού στην ανάγκη συµβατικής, δηλ. στα 

                                                 
98 K. H. Volkmann-Schluck, Leben und Denken (Interpretationen zur Philosophie Nietzsches), [Ζωή και Σκέψη: Ερµηνείες 
για την φιλοσοφία του Νίτσε], σελ. 76, Vitorio Klostermann, Frankfurt a. M., 1968 
99 Όπως και οι περισσότεροι στοχαστές που ασχολήθηκαν µε την δοµή της γλώσσας πριν από αυτόν, ισχύει για τον Nietzsche 
ως αδιαµφισβήτητο γεγονός η άµεση σχέση ανάµεσα στην γλώσσα και την σκέψη. Αυτά τα δύο είναι αδιάκριτα. Πρβλ. 
σχετικά W. v. Humboldt, Schriften zur Sprache, hrsg. M Böhler, σελ.3, Reclam, Stuttgart, 1995: «Η ουσία της σκέψης 
συνίσταται στην ανάκλαση (reflektieren), δηλ. στην διάκριση του σκεπτόµενου από το αντικείµενο της σκέψης(…). Η 
γλώσσα ξεκινάει άµεσα και ταυτόχρονα µε την πρώτη στιγµή αυτής της ανάκλασης, και από την στιγµή που ο άνθρωπος 
ξυπνάει από την αµβλύνοια του όχλου, όπου  το υποκείµενο καταβροχθίζει το αντικείµενο, και φτάνει στην αυτοσυνειδησία, 
τότε η λέξη αποτελεί την πρώτη ώθηση, την οποία δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος, ώστε να µείνει ξαφνικά ακίνητος, κοιτάζοντας 
γύρω του να προσανατολιστεί». Στην αναλυτική φιλοσοφία πάντως αποδίδεται µία υπερβολική επίδραση της γλώσσας πάνω 
στην σκέψη, όπου ως µόνη δυνατότητα για την διάλυση της µεταφυσικής φαίνεται να αποτελεί µόνο η κατασκευή λογικών 
γλωσσικών σχηµάτων. Είναι όµως µια λογικο-µαθηµατική συντακτική κατασκευή τελείως ανεξάρτητη από την συνειδητή 
σκέψη, δηλ. από την πηγή κάθε λογικού σχήµατος; Είναι η γλώσσα αυτό που παραπλανάει την σκέψη ή ισχύει µάλλον το 
αντίστροφό. Μήπως είναι η γλώσσα το όργανο ή το µέσο µε το οποίο η σκέψη µας παραπλανά ως προς το πραγµατικό 
γίγνεσθαι των δυνάµεων;       
100 Βλ. σχετικά Fr. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, [Χαρούµενη επιστήµη], KSA 3, σελ. 590-593, §354. Ο Νίτσε 
ισχυρίζεται εκεί ότι η συνείδηση δεν είναι µία από πάντοτε δεδοµένη ικανότητα των ανθρώπων. Η συνείδηση αναπτύχθηκε 
σταδιακά από την ανάγκη που δηµιουργήθηκε για επικοινωνία (Mitteilung- Bedürftigkeit). Αυτό σηµαίνει ότι ανάµεσα στην 
συνειδητή σκέψη και την γλώσσα πρέπει να υποτεθεί µία ταυτόχρονη γένεση και ανέλιξη.    
101 Πρβλ. J. Simon, Sprache und Sprachkritik bei Nietzsche, [Η γλώσσα και η κριτική της γλώσσας στον Νίτσε], στο: Über Fr. 
Nietzsche. Eine Einführung in seine Philosophie, σελ. 63-97, hrsg. M. Lutz- Bachmann, Frankfurt a. M., 1985 
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δικά τους πλαίσια και όρους ενσωµατωµένης, κατάληψης του επιστητού. Και πάλι εδώ πρέπει να δούµε 
την αδυναµία διαχωρισµού του γίγνεσθαι των δυνάµεων σε στάδια και µεταβάσεις. Είπαµε ότι η 
µετάβαση δεν είναι κίνηση αλλά έλκεσθαι. Στην πραγµατικότητα δεν υφίσταται ένα πριν και µετά στην 
σχέση µεταξύ γλώσσας και σκέψης. Η βούληση που εκφράζεται σε αυτά τα χαρακτηρίζει ταυτοχρόνως 
(ως συµβάσεις) και αντιστρόφως αυτά έπειτα την χαρακτηρίζουν ως βούληση για διευθέτηση του Είναι 
και έλεγχο πάνω σε αυτό, δηλ. ως βούληση για αλήθεια. ∆εν είναι σωστό να λέµε ότι η σκέψη 
προηγείται και η γλώσσα ακολουθεί ή το αντίστροφο. Σκέψη και -οποιαδήποτε- γλωσσικά σχήµατα 
είναι τελείως αδιάκριτα µεταξύ τους, δεν παραπλανεί το ένα το άλλο, αλλά είναι ταυτόχρονα 
“παραπλανηµένα” ή µάλλον έτσι διευθετηµένα από µία κυρίαρχη σε αυτά βούληση, ώστε να 
προβάλλουν τους όρους τους, ως όρους κάθε Είναι εν γένει. Με αυτό το νόηµα πρέπει να κατανοηθεί 
µία σηµαντική σηµείωση του Nietzsche: 
 

«Σταµατούµε να σκεφτόµαστε, αν δεν επιθυµούµε άλλο να το κάνουµε αυτό υπό τον καταναγκασµό της 
γλώσσας, αµφιβάλουµε αν µπορούµε να δούµε αυτό το όριο ως όριο. Η έλλογη σκέψη είναι µία ερµηνεία 
σύµφωνα µε ένα σχήµα, το οποίο δεν µπορούµε να απορρίψουµε»102. 

 
Αυτό που εννοείται εδώ είναι βέβαια το γλωσσικό σχήµα, η γλωσσική δοµή. ∆εν υπάρχει διάκριση 
µεταξύ σκέψης και γλώσσας. Απορρίπτουµε το ένα σηµαίνει κατ’ ανάγκην ότι απορρίπτουµε και το 
άλλο. Και τα δύο πρέπει µε τον ίδιο τρόπο να αναχθούν, σύµφωνα µε την νέα έννοια του Είναι που 
περιγράψαµε, σε ένα βούλεσθαι. Η ενασχόληση του Nietzsche µε την γλώσσα ανάγεται εποµένως στην 
ανάγκη απάντησης του ερωτήµατος που η µεταφυσική άφησε άθικτο. Ποιος θα µας πει κάτι για την 
σκέψη και τον Λόγο, ποιος δηλ. θα µας πει κάτι για αυτά από µία σκοπιά που δεν θα τίθεται εντός του 
Λόγου ούτε όµως και εκτός, αλλά από µία σκοπιά που θα τον εµπεριέχει σαν µέρος του συνόλου; Και αυτή 
την σκοπιά ο Nietzsche έχει ήδη καταφέρει να την κερδίσει µε την νέα έννοια του Είναι. Είναι η σκοπιά 
του βούλεσθαι εκείνου, που δεν τίθεται πλέον γενο-λογικά και άρα ανθρωποµορφικά, αλλά υπό τους 
πραγµατικούς όρους του βούλεσθαι, δηλ. υπό όρους έλκεσθαι και διαφοράς του έλκεσθαι. Η σκέψη 
πρέπει στο τέλος να αναχθεί σε µία θεµελιακή µορφολογία του βούλεσθαι, στην βούληση για αλήθεια. 
Είµαστε λοιπόν στην αρχή αυτής της αναζήτησης µε την οποία θα ασχοληθούµε σε αυτό το κεφάλαιο. 
Η κριτική της γλώσσας πραγµατοποιείται λοιπόν από τον Nietzsche στα πλαίσια της εξής 
προβληµατικής: Από την στιγµή που η γλώσσα και η σκέψη τίθενται ως αδιάκριτες στιγµές, θα 
µπορούσαµε στην βασική δοµή της γλώσσας να ανακαλύψουµε τους πραγµατικούς όρους σύστασης της 
σκέψης, δίχως µε αυτό να υπονοείται κάποια παραχάραξη της σκέψης εκ µέρους της γλώσσας και µόνο. 
Ούτε η γλώσσα παραχαράσσει την σκέψη ούτε το αντίστροφο συµβαίνει. Αν το συλλαµβάνουµε έτσι 
οφείλεται στο ότι αυτή η προβληµατική κατ’ ανάγκην πρέπει να διατυπωθεί γλωσσικά από κάποιον που 
σκέπτεται τους όρους της σκέψης του. Υπό τους όρους σύλληψης του Είναι από τον Nietzsche, όπου- 
καθώς είδαµε- κάθε όρος του συσχετισµού και άρα κάθε διαφοροποίηση των δυνάµεων ανάγεται σε ένα 
βούλεσθαι, η παραπάνω προβληµατική γύρω από την γλώσσα και την σκέψη εδραιώνεται στην εξής 
θεµελιακότερη προβληµατική: Ποιο βούλεσθαι εκφράζεται εντός της γλώσσας και της σκέψης; Και 
εποµένως: ποια είναι η πραγµατική ποιότητα, το πραγµατικό νόηµα της σκέψης;  
      Η κριτική του Nietzsche στην γλώσσα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές έννοιες, οι οποίες φαίνεται 
να εδράζονται εν πολλοίς στις γλωσσικές συµβάσεις. 1) Στην έννοια της αλήθειας 2) Στην 
υποστασιοποίηση µίας έλλογης ουσίας, δηλ. στην προτεραιότητα της συνείδησης, και στην παραδοχή 
µίας πραγµατικής ύπαρξης της ψυχής 3) Στην επακόλουθη έννοια της ελευθερίας της βούλησης και στον 
χαρακτηρισµό µίας πράξης ως ανήθικης. Και οι τρεις αυτές παραδοχές αποτελούν θεµελιακές 
θεωρήσεις της νεώτερης µεταφυσικής και αυτό συµβαίνει είτε µε ρητό είτε µε ανοµολόγητο και 

                                                 
102 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §522, σελ. 358, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
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επικαλυµµένο από την κριτική τους απόρριψη τρόπο. Ας αναλύσουµε τώρα αυτές τις έννοιες, υπό το 
πρίσµα της νιτσεϊκής κριτικής στην γλώσσα. 
 
    1) Στην φιλοσοφία το ζήτηµα της αλήθειας σχετίζεται, ως γνωστόν, άµεσα µε το ζήτηµα της 
σύστασης των εννοιών. Αυτή η σύσταση όµως µας οδηγεί µε την σειρά της σε µία προβληµατική γύρω 
από την γλώσσα, και είδαµε λίγο πιο πάνω µε ποιον τρόπο θεµελιακές έννοιες όπως οι αριστοτελικές 
κατηγορίες συνδέθηκαν άµεσα µε τον τρόπο εκφοράς του λόγου. Η κριτική του Nietzsche αποκαλύπτει 
τώρα µία αµοιβαία γένεση της γλώσσας µε την ανάγκη για αλήθεια. ∆ιότι το ζήτηµα της αλήθειας δεν 
προκύπτει από ένα υποτιθέµενο καθαρά θεωρητικό ενδιαφέρον του ανθρώπου, αλλά από την ανάγκη 
για επικοινωνία στην καθηµερινή ζωή. Κατά την επεξεργασία αυτής της θέσης θα ισχυρισθεί ο 
Nietzsche ότι έχει ανακαλύψει την πραγµατική διάσταση της έννοιας “αλήθεια”. Πρόκειται καταρχήν 
για µία διπλή διάσταση, της οποίας όµως το δεύτερο στη σειρά εµφανιζόµενο σκέλος είναι και το 
ουσιαστικό: αφενός λοιπόν η έννοια της αλήθειας εδράζεται κατά τον Nietzsche σε κάτι µη δυνάµενο 
ποτέ να αποδειχθεί, άρα σε µία πίστη. Ξέρουµε ότι τόσο στην επιστηµονική όσο και στην φιλοσοφική 
ορολογία µε την έννοια αλήθεια εννοείται µία µη φαινοµενική ύπαρξη του όντος. Εδώ βρίσκεται το 
πρώτο σκέλος της διάστασης που ενέχει η έννοια αλήθεια, και για να την φέρει στην επιφάνεια 
επικαλείται ο Nietzsche τον µη-υποθετικό χαρακτήρα των επιστηµονικών κρίσεων. Καταλήγει αµέσως 
έτσι στην ανακάλυψη της πραγµατικής διάστασης εκείνης της γνώσης που ισχυρίζεται ότι δήθεν 
εδράζεται στην συνεχή εφαρµογή µίας µεθοδικής αµφιβολίας: 
 

  «Τι ξέρετε από πριν για τον χαρακτήρα της ύπαρξης για να µπορείτε να αποφανθείτε εάν το µεγαλύτερο 
πλεονέκτηµα βρίσκεται στο µέρος της απόλυτης δυσπιστίας ή της απόλυτης εµπιστοσύνης;»103 
 

Ο  Nietzsche θεωρεί εδώ πέρα πως έχει ανακαλύψει ότι η έννοια της αλήθειας εδράζεται σε µία 
προειληµµένη και αναπόδεικτη κρίση για τον πραγµατικό χαρακτήρα της ύπαρξης: στην κρίση δηλ. ότι 
στον πραγµατικό του προσδιορισµό ο κόσµος και η ύπαρξη δεν γίνονται. Σύµφωνα µε την επιστηµονική 
µέθοδο η ύπαρξη βρίσκεται εν τω γίγνεσθαι µόνο όσον αφορά στην φαινοµενική της ύπαρξη. Με αυτή 
την έννοια αποδείχνεται η “απόλυτη δυσπιστία”, δηλ. η αµφιβολία στις πεποιθήσεις, ως η πραγµατική 
µέθοδος της επιστήµης και της φιλοσοφίας. Η απόλυτη δυσπιστία για την οποία κάνει λόγο ο Nietzsche 
αναφέρεται στην εν γένει επιστηµονική σύλληψη για την αλήθεια, ως το εγχείρηµα να βρεθεί πίσω από 
το αδιάκοπο γίγνεσθαι ένα θεµέλιο που δεν γίνεται. Να βρεθεί δηλ. αυτό εις το οποίο θα µπορεί να 
αποδοθεί “η απόλυτη εµπιστοσύνη”. Ολόκληρο το φάσµα της επιστηµονικής παράδοσης έτσι όπως αυτό 
καθορίστηκε από τον πλατωνισµό υπονοείται ότι εντάσσεται σε αυτούς του όρους σύλληψης του 
“αληθινού”. Η επίδραση αυτή του πλατωνισµού επενεργεί µέχρι και στον υπερβατολογικό ιδεαλισµό 
του Kant µε την έννοια του Ding an sich να αποτελεί άµεση απόρροια του φαινοµενικού και του υπό 
όρους διαµορφωµένου χαρακτήρα της εµπειρικής µας γνώσης. Από την στιγµή που και η νεώτερη 
φιλοσοφία θέτει το γίγνεσθαι ως το “υπό όρους” και άρα ως το φαινοµενικό, διατηρεί στις κύριες της 
γραµµές την παραδοσιακή – µεταφυσική σύλληψη της αλήθειας. Ο  Nietzsche θέλει λοιπόν µε το πιο 
πάνω απόσπασµα να δείξει ότι αυτή η µεθοδολογία της απόλυτης δυσπιστίας και αµφιβολίας για τις 
πεποιθήσεις στην οποία εδράζεται η επιστήµη αποτελεί επακόλουθο της πίστης σε ένα µη φαινοµενικό 
Είναι της ύπαρξης. Εδώ ακριβώς τοποθετείται η πρώτη διάσταση της έννοιας “αλήθεια”. H διάκριση 
της ύπαρξης σε φαίνεσθαι και είναι, άρα η “αλήθεια” σχετικά µε τον “πραγµατικό χαρακτήρα αυτής της 
ύπαρξης”, εδράζονται σε µία αναπόδεικτη µεταφυσική πίστη. Η πρώτη διάσταση της αλήθειας είναι 
εποµένως η µεταφυσική της διάσταση.  

                                                 
103 Fr. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, [Χαρούµενη επιστήµη], §344, KSA 3, σελ. 576 
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      Όπως σχολιάσαµε σε πιο πάνω κεφάλαιο (σελ. 11-16) η ρήση για τον θάνατο του Θεού υπονοεί 
αυτήν ακριβώς την οπισθοχώρηση της πλατωνικής και θρησκευτικής έννοιας για την αλήθεια, έπειτα 
από την αποκάλυψη του βαθιά δογµατικού, µη κριτικού και προειληµµένου της χαρακτήρα. Η αλήθεια 
αυτή συνδέθηκε µε την παραδοχή ενός κατεξοχήν είναι, αποκοµµένου από κάθε συσχετισµό, και άρα 
από κάθε όρο ή διαφοροποιούσα αρχή. Όταν ο Nietzsche µιλάει τώρα για µία µεγαλύτερη σηµασία του 
ψέµατος και της πλάνης σε σχέση µε την αλήθεια εννοεί την πλήρη ανατροπή της παράδοσης και την 
αποκάλυψη του δογµατικού της χαρακτήρα. ∆ιότι µε το ψέµα και την πλάνη ο Nietzsche δεν 
τοποθετείται στους αντίποδες του παραδοσιακού Είναι, αλλά στην πλευρά της ολικής καταστροφής των 
όρων του. Με το ψέµα και την πλάνη δηλ. δεν υπονοείται το πλατωνικό µη ον , διότι αυτό έχει τεθεί υπό 
τους όρους του γενο-λογικού όντος. Από την στιγµή που το όντως ον αποδείχνεται ως δογµατική πίστη, 
το ίδιο γίνεται και µε το µη ον.  
      Η µία διάσταση της αλήθειας είναι λοιπόν η δογµατική µεταφυσική. ∆ίπλα από αυτήν αναδύεται 
τώρα µία ακόµα πιο σηµαντική της διάσταση, στην οποία άλλωστε εδράζεται και η πρώτη. Η 
πραγµατική διάσταση της έννοιας “αλήθεια” η ηθική (αξιολογική) της διάσταση. Από την στιγµή που η 
σύλληψη της αλήθειας δεν προσκοµίζει πειστήρια “για τον πραγµατικό χαρακτήρα της ζωής” µπορούµε 
να υποθέσουµε ότι εν τέλει στην σύστασή της επενεργεί ένας ηθικός ή αξιολογικός προσανατολισµός 
των ανθρώπων. Ο  Nietzsche εξηγεί ως προς αυτό: 
 

«Οι άνθρωποι δεν φοβούνται τόσο να µην εξαπατηθούν, φοβούνται να µην υποστούν βλάβη από την 
απάτη. Ακόµη και σε αυτό το επίπεδο δεν φοβούνται κατά βάθος την απάτη αλλά τις άσχηµες εχθρικές 
συνέπειες ορισµένων ειδών απάτης. Μόνο υπό µία παρόµοια περιορισµένη έννοια θέλει ο άνθρωπος την 
αλήθεια(…) Απέναντι στην καθαρή, άνευ συνεπειών γνώση είναι αδιάφορος, απέναντι στις ίσως επιζήµιες 
και καταστροφικές αλήθειες έχει ακόµα και εχθρική διάθεση»104. 
 

Υπό αυτή την οπτική πρέπει η αναζήτηση της αλήθειας να αναχθεί στην ανάγκη του ανθρώπου να µην 
εξαπατηθεί. Εδώ αποκαλύπτεται ο ηθικός χαρακτήρας της παραδοσιακής σύλληψης της αλήθειας, ο 
οποίος αποτελεί και την πραγµατική βάση της µεταφυσικής της διάστασης: Μία όψη του κόσµου είναι 
απολύτως αληθινή, ώστε θα ήταν ολέθριο να εξαπατηθούµε ως προς τον πραγµατικό του χαρακτήρα. Η 
αναπόδεικτη µεταφυσική διάσταση (η ύπαρξη έχει µία καθεαυτή και απόλυτη όψη, η οποία δεν είναι εν 
τω γίγνεσθαι) φαίνεται τώρα να εδράζεται σε µία άλλη βάση, ουσιαστικά ηθικού χαρακτήρα. Αυτή 
συνίσταται στην εξής κρίση: Η αλήθεια είναι προτιµότερη από το φαίνεσθαι και το γίγνεσθαι. 
Πρόκειται πράγµατι για µία ηθικού περιεχοµένου κρίση από την στιγµή που στους όρους “αλήθεια” και 
“ψεύδος” αναγνωρίζεται µία χρησιµότητα. Στο ίδιο κείµενο αναφέρεται: 
 

«Αυτή η πεποίθηση δεν θα µπορούσε να προκύψει αν η αλήθεια και το ψεύδος χαρακτηρίζονταν συνεχώς 
µε τον όρο ωφέλιµο, όπως στην πραγµατικότητα συµβαίνει. Άρα δεν µπορεί η πίστη προς την επιστήµη, η 
οποία αδιαµφισβήτητα είναι γεγονός, να ανάγεται σε έναν τέτοιο υπολογισµό ωφελιµότητας, αλλά 
αντιθέτως  π α ρ ά   τ ο  ό τ ι  σε κάθε στιγµή η επικινδυνότητα της “βούλησης για αλήθεια”, της “αλήθειας 
µε κάθε κόστος” συνεχώς αποδεικνύεται (…). Κατά συνέπεια σηµαίνει η “βούληση για αλήθεια”, όχι “δεν 
θέλω να εξαπατηθώ”, αλλά δεν µένει άλλη επιλογή: “δεν θέλω να εξαπατήσω, ακόµη και τον εαυτό µου 
τον ίδιο”. Αλλά µε αυτό βρισκόµαστε στο έδαφος της ηθικής». 
 

∆εν θέλω δηλ. να εξαπατηθώ, όχι επειδή ο κόσµος είναι πλάνη και ψέµα. Σε αυτή την περίπτωση η 
αλήθεια θα ήταν το πιο περιφρονητέο πράγµα. ∆εν θέλω να εξαπατηθώ επειδή το αληθινό πρέπει να 
αντιπροσωπεύει µία ανώτερη αξία από το φαίνεσθαι και το ψέµα. Με αυτήν ακριβώς την σηµασία 
πιστεύει ο Nietzsche ότι η γνώση αντιτίθεται στην ζωή. Στην παραδοσιακή έννοια της αλήθειας η 

                                                 
104 Fr. Nietzsche, Για την αλήθεια και το ψεύδος υπό εξωηθική σηµασία, στο « Η αλήθεια και η ερµηνεία», εκδ. Βάνιας, 
µετάφρ. Θ. Πενολίδης, σελ. 21-39, Θεσσαλονίκη, 1991  
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γνώση αντιπαρατίθεται στην ζωή. Μια από τις σηµαντικότερες προτάσεις και διατυπώσεις του 
Nietzsche έχει ως εξής: 
 

«Οι προσδιορισµοί που απέδωσαν στο “αληθινό είναι” των πραγµάτων, είναι οι προσδιορισµοί του µη 
όντος, του µηδενός»105.     
  

Αποτελούν δηλ. οι προσδιορισµοί αυτοί µία άρνηση του πραγµατικού γίγνεσθαι των δυνάµεων, µία 
άρνηση που έχει ηθικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και ο Nietzsche επικαλείται εδώ το µη ον και το ταυτίζει µε 
το αληθινό είναι. Το ως τώρα αποδεκτό αληθινό Είναι, το όντως ον, η αυθύπαρκτη ουσία, αποτελεί το 
µηδέν διότι ακριβώς έχει ηθική χροιά. Στον γενο-λογικό ορισµό το ον τίθεται ως πράγµα, το Είναι του 
τίθεται ως αναλλοίωτη ενότητα. Αποτελεί το υπόβαθρο της πολλαπλότητας, όχι όµως ως διαφορά που 
θα το έθετε και το ίδιο εντός της πολλαπλότητας και θα το ταύτιζε µε αυτό που υποβαστάζει και 
χαρακτηρίζει. Τίθεται ως αµετάβλητη ενότητα. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει, δηλ. το γίγνεσθαι ως πεδίο 
οντοτήτων µε σχετικό είναι, τίθεται υπό όρους κίνησης και µεταβολής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διαφορά 
χάνει την σύνδεσή της µε το Είναι, τίθεται ως κατηγορικός προσδιορισµός του. Ο γενο-λογικός ορισµός, 
που αγνοεί την διαφορά και µετατρέπει το έλκεσθαι σε κίνηση, έχει τεθεί από την γνώση ως ανώτερη 
αξία για λόγους θεµελιωτικούς. Η πρόταση “δεν θέλω να εξαπατήσω ούτε και τον εαυτό µου” σηµαίνει 
ότι αναζητώ ένα σταθερό κέντρο εξήγησης, ένα αρχιµήδειο σηµείο και έτσι θέτω την γνώση (δηλ. το 
σταθερό κέντρο της ενότητας και το ον) πάνω από την ζωή (από την δίχως σταθερό κέντρο 
επιτελούµενη γένεση της διαφοράς) και άρα πάνω από το βούλεσθαι. Η αντιπαράθεση έτσι γνώσης και 
ζωής είναι ηθικού χαρακτήρα, η γνώση αναγνωρίζεται ως ανώτερη αξία, από κάποιον που επιθυµεί την 
γνώση. Το πραγµατικό γίγνεσθαι όµως, (όχι η κίνηση, αλλά το έλκεσθαι των δυνάµεων), δεν έχει 
κέντρο, αλλά πλουραλισµό κέντρων. Πρόκειται όπως είδαµε για βουλητική κέντρα, για κέντρα 
βουλήσεων- προς- δύναµη, που γενούν τις διαφορές της δύναµης-γεννώντας τον εαυτό τους 
ταυτοχρόνως- και συνάµα την δύναµη και τις ποιότητές της. Εδώ δηλ. η αξία γεννιέται ως διαφορά και 
πλουραλισµός, ως διάσπαση άπειρων κέντρων-βούλεσθαι σε άπειρες ποιότητες-βούλεσθαι. Βλέπουµε 
λοιπόν γιατί ο ηθικός χαρακτήρας του γενο-λογικού όντος τίθεται από τον Nietzsche στο «µηδέν». ∆ιότι 
το έλκεσθαι των δυνάµεων έχει κάθε άλλο παρά ηθικό χαρακτήρα. ∆εν εκφράζει δηλ. µία κανονιστικού 
και καθολικού περιεχοµένου αξία, αλλά έναν πλουραλισµό αξιών που εκφράζουν κυριαρχικές νοηµατο-
δοτούσες βουλήσεις. Η αξία δηλ. τίθεται από αυτό το οποίο η παλαιά έννοια της αλήθειας θέλει να 
καταργήσει ,δηλ. από το βούλεσθαι. Από την στιγµή που σε αυτήν η ενότητα τίθεται ως η ανώτερη αξία, η 
αξία αυτή είναι η αξία του µηδενός δηλ. η κατάργηση κάθε βούλεσθαι και άρα κάθε αξίας. Αυτή η 
ανώτερη αξία τίθεται από την γνώση στην άρση του βούλεσθαι που γεννάει την διαφορά και άρα τον 
συσχετισµό. Ο προσδιορισµός λοιπόν του Είναι ως ενότητας τοποθετεί το Είναι στο µηδέν και το όντως 
ον στο µη ον. Πόσο µάλλον όταν η ανώτερη αξία της γνώσης έχει τεθεί ως καθολική πάνω από κάθε 
άλλη. Αποκόπτοντας έτσι ακόµη και την αξία από τον συσχετισµό, την διαφορά και το έλκεσθαι, ο 
γενο-λογικός ορισµός θέλει να τοποθετήσει πάνω από το Είναι, αυτή την θεώρηση, η οποία καταργεί το 
Είναι: την ηθική, την ενότητα ως καθολική αξία. Η ενότητα όµως είναι ο προσδιορισµός του «µηδενός», 
η κατάργηση της διαφοράς, της πολλαπλότητας και άρα του Είναι των δυνάµεων.   
      Η αναφορά µας αυτή στην έννοια της αλήθειας οφείλεται στο ότι ο Nietzsche ισχυρίζεται πως ο 
ηθικός αυτός χαρακτήρας της µπορεί να εντοπιστεί στην γλώσσα. Από αυτόν τον χαρακτήρα µάλλον 
πηγάζει και η ίδια η δοµή της γλώσσας. Ένα εγχείρηµα να αναδειχθεί αυτή η στενή συνάρτηση ανάµεσα 
στις γραµµατικές δοµές και στην ηθική χροιά της σύλληψης του “αληθινού” αποτελούσε εκείνο το 
µικρό κείµενο του 1873 µε τον τίτλο Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Ισχυρίζεται 

                                                 
105 Fr. Nietzsche, Λυκόφως των Ειδώλων, “Ο Λόγος στην φιλοσοφία”, §6, σελ. 30, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, εκδοτική 
Θεσσαλονίκης, χ.χ. 



 57 

σε αυτό ο Nietzsche ότι η έννοια της αλήθειας, αλλά και η γνώση γενικά, δεν µπορεί να αναχθεί σε µία 
καθαρά θεωρητική ανάγκη του ανθρώπου. Έρχεται έτσι σε αντίθεση µε την παραδοσιακά διατυπωµένη 
θέση

106. Η ανάγκη για γνώση εδράζεται πολύ περισσότερο στις ανάγκες επικοινωνίας µεταξύ των 
ανθρώπων. Αυτή τώρα η επικοινωνία ταυτίζεται ουσιαστικά µε την διαµόρφωση των όρων εκείνων που 
θα µπορούσαν να την καθολικεύσουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συνολική ανάπτυξη της γλώσσας 
συναρτάται άµεσα µε ένα εγχείρηµα για την επίτευξη καθολικής επικοινωνίας. Η γλώσσα τώρα 
καθίσταται το κατεξοχήν εργαλείο ή µέσο για την εκπλήρωση αυτής της ανάγκης και σε αυτήν οι όροι 
της καθολικής επικοινωνίας, και άρα της «αλήθειας», έχουν ήδη από την αρχή σχηµατιστεί τόσο στην 
γλωσσική γραµµατική δοµή όσο και στην σήµανση των πραγµάτων. Η ανάγκη για «αλήθεια» λοιπόν 
δεν είναι θεωρητική και ουδέτερη, αλλά συναρτάται µε την ανάγκη για καθολική επικοινωνία. Αυτή η 
τελευταία ανάγκη εξαρτάται τώρα µε την σειρά της από την διαγραφή ή τον παραµερισµό των ατοµικών 
ιδιοµορφιών. Η γλώσσα λοιπόν έχει να κάνει µε µία αυθαίρετη καταρχήν γενίκευση, η οποία καταργεί 
τις ατοµικές ιδιαιτερότητες, και αυτός ο χαρακτήρας της πρέπει να αναχθεί στον τρόπο σύλληψης του 
«αληθινού». Σε αυτήν ακριβώς την διαδικασία εδράζεται τώρα και η ίδια η λογική έννοια της 
υπόστασης, όπως εν τέλει και η οντολογική προτεραιότητα του γενικού, του σταθερού και άχρονου. 
Σίγουρα σε αυτό το κείµενο ο Nietzsche εκφράζει µία νοµιναλιστική θέση, αυτό όµως είναι µόνο το 
πρώτο βήµα για τον σκοπό του. Η άποψη στην οποία θέλει να καταλήξει είναι ότι η µεταφορά, όπως 
λέει, µίας αισθητής εικόνας στο αφηρηµένο πεδίο της έννοιας δεν εξασφαλίζει µία γνωσιοθεωρητική 
πρόσβαση στην ουσία των πραγµάτων (Νοµιναλισµός), διότι αυτή η µεταφορά είναι αισθητικού 
χαρακτήρα και εδράζεται σε ένα καλλιτεχνικό ένστικτο του ανθρώπου. Η ανάγκη για αλήθεια δεν ήταν 
λοιπόν κατά τα πρώτα της στάδια θεωρητικού αλλά αισθητικού χαρακτήρα. ∆εν ήταν η βούληση για 
αλήθεια, παρά η βούληση για επίφαση και (καλλιτεχνική) δηµιουργία αυτή που δρούσε εντός της 
επικοινωνίας και της γλώσσας. Αυτή όµως η δηµιουργική βούληση µεσολαβείτε αργότερα από την 
κοινωνική σύµβαση και έτσι η αισθητική πηγή της «αλήθειας» (ή επικοινωνίας) γίνεται ηθική πηγή. 
Μετατρέπεται δηλ. πλέον από µια αυστηρά κανονιστική διάθεση. Και αυτό ακριβώς µπορεί να 
εντοπιστεί πρώτα-πρώτα εντός της γλώσσας: 
 
 “Τι είναι λοιπόν αλήθεια; Μία κινούµενη στρατιά µεταφορών, µετωνυµιών, ανθρωποµορφισµών, κοντολογίς ένα σύνολο 
ανθρώπινων αναφορών που κλιµακώθηκαν, αποδόθηκαν, στολίστηκαν µε τρόπο ποιητικό και ρητορικό, και όπου µετά από 
µακρόχρονη χρήση, φαίνονται πια σε έναν λαό σταθερές, κανονιστικές και δεσµευτικές: οι αλήθειες είναι ψευδαισθήσεις των 
οποίων η απατηλή φύση ξεχάστηκε, φθαρµένες µεταφορές που έχασαν την αισθητική τους δύναµη(…) Ακόµα δεν 
γνωρίζουµε από πού κατάγεται η ορµή προς την αλήθεια: διότι ως τώρα ακούσαµε µόνο για την υποχρέωση που επιβάλλει η 
κοινωνία, για να υπάρξει ως κοινωνία, την υποχρέωση του καθενός να λέει την αλήθεια, δηλ. να χρησιµοποιεί τις συνήθεις 
µεταφορές, άρα, για να εκφραστούµε ηθικά: για την υποχρέωση να ψεύδονται όλοι σύµφωνα µε µία πάγια συνθήκη, να 
ψεύδονται σωρηδόν µε ένα ύφος δεσµευτικό για όλους”107.   
 
H αποτίµηση εποµένως του καθολικού ως µία ανώτερη αξία από το ατοµικό και το ιδιαίτερο, η 
αποτίµηση δηλ. της γνώσης µε τον κανονιστικό της χαρακτήρα ως κάτι επιβεβληµένο και δεσµευτικό, 
διαγράφεται αρχικά στο πεδίο της γλώσσας. Η εξέλιξη των γλωσσικών δοµών µας παραπέµπει 
καταρχήν στην εξω-ηθική (außermoralisch) προέλευση της γνωστικής πρόσβασης του ανθρώπου στον 
κόσµο, όπου καθετί ερµηνεύεται δηµιουργικά σύµφωνα µε ένα καλλιτεχνικό ένστικτο. Αργότερα θα 
προκύψει ο ηθικός και συµβατικός χαρακτήρας της γνώσης, όπου το αληθινό ταυτίζεται µε το σταθερό 
και το καθολικό.  
 

                                                 
106 Πρβλ. Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά, 980α 21 
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2) Έπειτα από την θεώρηση του αληθούς στοιχείου στην γλώσσα συναντάµε ένα ακόµα πιο σηµαντικό 
γλωσσικό µόρφωµα. Πρόκειται για το υποκείµενο, τόσο το γραµµατικό όσο και την έννοια του έλλογου 
υποκειµένου. Ο Nietzsche θεωρεί πως η κοινή δοµή της πρότασης σε όλες τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες 
(ουσιαστικό- ρήµα- κατηγορούµενο) είναι ουσιαστικά µία λογική δοµή. Οι γραµµατικές δοµές είναι 
ουσιαστικά λογικές δοµές και έτσι και πρέπει κανείς να αναγάγει το σύνολο των γραµµατικών µορφών 
σε εκείνους ακριβώς τους όρους, µε τους οποίους και µόνο η έλλογη σκέψη και εν γένει η συνείδηση 
καθίσταται δυνατή. Οι γραµµατικές δοµές της γλώσσας πρέπει εποµένως να εξεταστούν σε άµεση 
συνάρτηση µε την προσπάθεια της συνειδητής σκέψης για την εδραίωση πάγιων µορφών. Η γλώσσα 
είναι εποµένως το πεδίο εκείνο της έκφρασης του ανθρώπου, το οποίο κυριαρχείται πλήρως από τον 
αυστηρά κανονιστικό έλλογο τρόπο σκέψης. Σε ένα σηµαντικό απόσπασµα από την Χαρούµενη 
Επιστήµη γράφει ο Nietzsche: 
 

«Μου φαίνεται τώρα ότι (…) η λεπτότητα και η δύναµη της συνείδησης εξαρτάται πάντα από την 
ικανότητα επικοινωνίας ενός ανθρώπου (ή ενός ζώου), και ότι µε την σειρά της αυτή η ικανότητα 
επικοινωνίας βρίσκεται σε σχέση µε την α ν ά γ κ η για επικοινωνία. ∆ιότι ας το ξαναπούµε: Ο άνθρωπος 
όπως και κάθε ζωντανό πλάσµα σκέφτεται συνεχώς, όµως αυτό δεν το ξέρει. Η σκέψη που φτάνει στο 
επίπεδο της συνείδησης αποτελεί ένα µικρό µονάχα τµήµα αυτού, και πιστεύουµε µάλλον: το πιο 
επιφανειακό, το πιο άσχηµο µέρος. ∆ιότι µόνο αυτό το µέρος της σκέψης  π ρ α γ µ α τ ώ ν ε τ α ι  µ ε  λ έ ξ 
ε ι ς, δηλ. µε  σ η µ ε ί α  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς , µε τα οποία αποκαλύπτεται από µόνη της η καταγωγή της 
συνείδησης. Εν ολίγοις το συµπέρασµα είναι ότι η εξέλιξη της γλώσσας µε την εξέλιξη της συνείδησης 
πάνε µαζί»108. 

  
Ένα σηµαντικό συµπέρασµα εδώ είναι ότι για τον Nietzsche η συνειδητή σκέψη δεν αποτελεί µία 
εσωτερικά πραγµατοποιούµενη διαδικασία, αλλά σε αυτήν εκφράζεται κάτι πολύ διαφορετικό σε 
σύγκριση µε µία πραγµατικά εσωτερική διεργασία. Η γλώσσα είναι ένα σηµαντικό βήµα το οποίο 
εκφράζει την συσχέτιση του ανθρώπου µε εξωτερικές προς αυτόν καταστάσεις. Η γλώσσα προκύπτει 
από την κοινωνικοποίηση η την εξωτερίκευση των ανθρώπινων αναγκών. Συνείδηση και γλώσσα 
εποµένως δεν εκφράζουν η µεν µία ουσία η δε µία άµεση πρόσβαση στην ουσία, παρά εκφράζουν την 
σχέση της σκέψης µε τελείως εξωτερικά δεδοµένες διεργασίες και ανάγκες που αποβλέπουν στην 
κατηγοριοποίηση και την ταξινόµηση. Επειδή λοιπόν και τα δύο αυτά είναι ουσιαστικά κανονιστικού 
και συµβατικού χαρακτήρα, γι’ αυτό αποτελούν και κάτι επιφανειακό:  
 

«Αυτός ο φιλόσοφος υπέθετε ότι ο κόσµος είναι “γνωστός” καθώς τον ανήγε στην “ιδέα”: δεν συνέβη 
άραγε αυτό επειδή η ιδέα του ήταν τόσο οικεία, ΄στα πλέον δεν είχε τίποτε να φοβηθεί από την ιδέα; Αχ, 
αυτή ή αυτάρκεια των φιλοσόφων (…). ∆ιότι “ό,τι είναι γνωστό είναι και αντικείµενο γνώσης” : σ’ αυτό 
συµφωνούνε όλοι. Ακόµα και οι πιο προσεκτικοί ανάµεσά τους πιστεύουν ότι το οικείο είναι ευκολότερα 
αναγνωρίσιµο από το ξένο: επιζητείται για παράδειγµα µία µεθοδολογία, να ξεκινάει κανείς από τον 
“εσωτερικό κόσµο”, από τα “γεγονότα της συνείδησης”, διότι αυτά αποτελούν το πιο γνωστό σε εµάς 
κόσµο. Σφάλµα των σφαλµάτων! Γνωστό είναι το οικείο και το οικείο είναι ό,τι πιο δύσκολο για να 
γνωρίσει κανείς, να το δει δηλ. ως πρόβληµα, ως κάτι ξένο, σαν κάτι “έξω από εµάς”»109. 
 

Η συνείδηση δεν µπορεί εποµένως να θεωρηθεί σύµφωνα µε τον  Nietzsche σαν ένα πεδίο στο οποίο 
εδρεύουν αιώνιες νόρµες. Προκύπτει αποκλειστικά από την ανάγκη για επικοινωνία και µε την 
ανάπτυξη της γλώσσας γίνεται ουσιαστικά ένα δίκτυο σύνδεσης ανάµεσα στους ανθρώπους. Για την 
γνώση εποµένως του εσωτερικού πεδίου η γλώσσα και η συνείδηση δεν µπορούν να έχουν καµία 
προτεραιότητα. Τα ίδια αυτά αποτελούν απόρροια των πραγµατικά εσωτερικών διεργασιών που µένουν 
αθέατες: «Το ξόρκι των καθορισµένων γραµµατικών λειτουργιών είναι σε τελική ανάλυση το ξόρκι 

                                                 
108 Fr. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft,  [Χαρούµενη Επιστήµη], §354, KSA III, σελ. 592 
109 Ό. π., §355, KSA III, σελ. 594 
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φυσιολογικών αξιολογικών κρίσεων…»110. Η συνεχής προσπάθεια της σκέψης στην ενσάρκωσή της 
στην γλώσσα για την καθολικότητα, την ταυτότητα και την ενότητα δεν αποτελεί το πρώτο στάδιο της 
επιστηµονικής γνώσης αλλά µάλλον το τελευταίο, αυτό στο οποίο οι πραγµατικές διεργασίες έχουν 
αφανιστεί χάριν της ανάγκης για επικοινωνία της γνώσης και για θεµελίωσή της. 

«Η γλώσσα και οι προκαταλήψεις σύµφωνα µε τις οποίες η γλώσσα έχει δοµηθεί, αποτελούν για µας µε 
διάφορους τρόπους ανασταλτικούς παράγοντες για την θεµελίωση των εσωτερικών διεργασιών και ορµών. 
Αυτό φαίνεται για παράδειγµα µε το γεγονός ότι υπάρχουν λέξεις µόνο για τον  υ π ε ρ θ ε τ ι κ ό  βαθµό 
αυτών των διεργασιών και ορµών: και είµαστε συνηθισµένοι να µην παρατηρούµε εκεί που µας λείπουν 
λέξεις , διότι είναι ντροπιαστικό εκεί ακριβώς να σκεφτούµε. Γι’ αυτό και κάποτε συµπέραιναν ακούσια 

ότι εκεί που σταµατάει το βασίλειο των λέξεων, σταµατάει το βασίλειο της ύπαρξης»111.  
 

Η νιτσεϊκή προσέγγιση στο ζήτηµα της γλώσσας πρέπει λοιπόν να προσεχθεί, διότι αφορά όπως 
βλέπουµε την ταύτιση του τρόπου σκέψης (Denkweise), ο οποίος συγκεκριµενοποιείται στην γλώσσα, 
µε τον τρόπο ύπαρξης (Seinsweise). Το πρόβληµα αυτό δεν τίθεται από τον Nietzsche δίχως λόγο. 
Τίθεται επειδή ακριβώς αποτελεί ένα από τα κολοσσιαία ζητήµατα της νεώτερης φιλοσοφίας. Όπως 
είδαµε και πιο πάνω (σελ. 20) η νεώτερη µεταφυσική αποµακρύνεται από την αρχαία ελληνική 
αντίληψη για την σταθερότητα και το αναλλοίωτο, ως τους όρους ανάδυσης της ουσίας του όντος. 
Χαρακτηριστικό της νεώτερης σκέψης γίνεται η αποδοχή της απόλυτης αµοιβαιότητας στην εξάρτηση 
και του απόλυτου συσχετισµού των όντων (Relation-alität der Seienden), ως συστατικού όρου της 
ύπαρξής τους. Αυτό είναι και το νόηµα άλλωστε της µηχανικής επιστήµης. Η φιλοσοφική εργασία 
αποµακρύνεται λοιπόν σταδιακά από την ακραιφνή οντολογική έρευνα και συναρµόζεται µε τον 
συσχετισµό, ως τον καταστατικό όρο ανάδυσης του όντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι αναγκασµένη να 
στρέψει την εννοιολογική της εργασία προς την επεξεργασία των κρίσεων. ∆ιότι η έρευνα 
προσαρµοζόταν σε αυτόν τον απόλυτο συσχετισµό µε την εξακρίβωση σχέσεων εννοιών µέσα σε κάθε 
πρόταση, που θα ισχυριζόταν κάτι για αυτήν την αµοιβαιότητα των επενεργειών αναµεταξύ των όντων. 
Είναι τώρα γνωστό ότι η επιτέλεση αυτής της εργασίας εξακρίβωσης σχέσεων εννοιών εδράστηκε στην 
παραστασιακότητα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή ακριβώς αυτή η αµοιβαιότητα και ο 
απόλυτος συσχετισµός, ως ο συγκροτητικός όρος κάθε ύπαρξης, είναι όρος τόσο ακατάλυτος, που δεν 
θα µπορούσε να εξαιρεθεί από αυτόν ούτε η ίδια η γνώση. Έτσι το θεµέλιο της επιστηµονικής γνώσης 
τίθεται κατά αναγκαίο τρόπο στα πλαίσια της σχέσης και αµοιβαιότητας µεταξύ ενός υποκειµένου και 
ενός αντικειµένου, µεταξύ µίας παράστασης και ενός αντικειµένου της παράστασης. Σε αυτό ακριβώς 
το σηµείο πρέπει να τοποθετηθεί η άποψη του Nietzsche για την προσέγγιση των όρων της σκέψης 
στους όρους συγκρότησης  της ύπαρξης. Αυτή η προσέγγιση είναι επίσης η βάση στην οποία τίθεται και 
η προβληµατική της γλώσσας. Γι’ αυτό ακριβώς και παρατηρούµε ότι οι περισσότερες νύξεις του 
Nietzsche πάνω στον ρόλο της γλώσσας διατυπώνονται σε συνάρτηση µε την κριτική του στην 
καρτεσιανή µεταφυσική. Αυτή η προσέγγιση ή η επιβολή των όρων της σκέψης στους όρους της 
ύπαρξης και συγκρότησης του όντος φανερώνεται καλύτερα από οπουδήποτε αλλού στις απαρχές της 
θεµελίωσής της. Ως επιστήµων που βοήθησε και ο ίδιος στην εδραίωση της µηχανικής, ο Descartes 
εξέλαβε πρώτος το ζήτηµα εδραίωσης της γνώσης στα πλαίσια της νέας επιστήµης, ως ζήτηµα 
εδραίωσης της απόλυτης σχεσιακότητας στην πραγµατική της βάση. Γι’ αυτό και πιο πάνω στην 
εισαγωγή µας (σελ. 6) αναφέραµε, πως το στοιχείο εκείνο που κατεξοχήν διαχωρίζει την παλαιά 
µεταφυσική έρευνα από αυτή που αναδύθηκε µε τον Descartes έγκειται στο ότι τώρα δεν επιζητείται η 
θεµελιακή αρχή του όντος, αλλά η θεµελιακή αρχή της γνώσης για το ον. Η γνώση δεν µπορεί δηλ. τώρα 
να εδραιωθεί στο αναλλοίωτο ενός όντος ή µίας ιδέας, διότι κάτι τέτοιο διαφεύγει κάθε συσχετισµού, 
και άρα κάθε γνώσης. Η γνώση τώρα µπορεί να εδραστεί µόνο στο θεµέλιο της σχεσιακότητας, διότι 

                                                 
110 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §20, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
111 Fr. Nietzsche, Morgenröte [Αυγή], §115, KSA 3, σελ. 107 
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στην σχεσιακότητα περικλείεται όλο το φάσµα της γνώσης, η γνώση είναι συσχετισµός, είναι 
µεσολάβηση. Και για τον Descartes φυσικά το θεµέλιο σχεσιακότητας δίνεται στον συσχετισµό µεταξύ 
συνειδητού υποκειµένου και αντικειµένου. Αυτή η συσχέτιση δεν αποτελεί βέβαια το Είναι της 
σχεσιακότητας (αυτό είναι ο Θεός), αλλά το θεµέλιο της γνώσης της, αποτελεί δηλ. το θεµέλιο κάθε 
µεσολάβησης. Με αυτή την σηµασία τοποθετείται από τον Descartes το σκεπτόµενο εγώ στην θέση της 
πρώτης υπόστασης. Ως υπόσταση δεν έχει την σηµασία της πηγής του Είναι της σχεσιακότητας, αλλά 
του θεµελίου κάθε γνωσιακής πρόσβασης σε αυτό. Αυτό το τελευταίο στοιχείο, ότι δηλ. η συνείδηση 
αποτελεί το θεµέλιο κάθε µεσολάβησης, µας οδηγεί ταυτόχρονα και στην κύρια παραδοχή του 
νεώτερου ιδεαλισµού, πως η συνείδηση είναι συστατικός όρος εντός της µεσολάβησης, και άρα της 
γνώσης του όντος. Οι ιδιότητές της µεσολαβούν την εξωτερική ύπαρξη. Οι ιδέες (οι παραστάσεις) 
αποτελούν τις πραγµατικές ιδιότητες ή τα κατηγορήµατα κάθε εξωτερικού προσδιορισµού του όντος, 
διότι κανένας εξωτερικός συσχετισµός δεν µπορεί να δοθεί σε άλλη µορφή γνώσης από αυτήν της 
παράστασης σε µία συνείδηση. Σε αυτό έγκειται και η πραγµατική σηµασία του cogito. Οι 
προσδιορισµοί του όντος έχουν την µορφή των παραστάσεων µίας συνείδησης, και έτσι η παράσταση 
του εγώ σκέφτοµαι, ως η ίδια η συνείδηση, δεν µπορεί να αποτελέσει το κατηγόρηµα, δηλ. την 
παράσταση κανενός άλλου υποκειµένου. Είναι το υποκείµενο της παράστασης (των κατηγορηµάτων) 
µιας και ο Descartes ποτέ στην πραγµατικότητα δεν εγκατέλειψε κάποιες βασικές αριστοτελικές-
σχολαστικές προϋποθέσεις. Να λοιπόν σε τι ακριβώς καταλήγουµε µε αυτήν την µεταστροφή που 
σηµατοδότησε η µεταφυσική του Descartes και σε τι εποµένως αποβλέπει να χτυπήσει κριτικά ο 
Nietzsche: Από την στιγµή που το υποκείµενο κάθε γνωσιακής µεσολάβησης έχει την σηµασία του 
σκεπτόµενου υποκειµένου, και ιδιαίτερα του υποκειµένου εκείνου που µεσολαβεί σε κάθε παράσταση 
την παράσταση του εγώ, σε κάθε συσχετισµό τον ανακλαστικό συσχετισµό µε τον εαυτό του, ως 
συνείδηση, οι κατηγορικοί προσδιορισµοί του όντος δεν µπορούν παρά να τίθενται υπό τους όρους, οι 
οποίοι συγκροτούν µε ουσιαστικό τρόπο αυτή την συνείδηση. Ακριβώς αυτή τη στιγµή που ο Descartes 
έχει θέσει το πεδίο του όντος στα πλαίσια των κατηγορικών προσδιορισµών µίας συνείδησης, είναι 
έτοιµος να επιτύχει τον σκοπό του: να αναδείξει την συνείδηση ως υποστασιακό όρο, ως κάτι το οποίο, 
ναι µεν δεν είναι το απόλυτο Είναι, αλλά το οποίο έχει οπωσδήποτε ένα είναι καθώς αποτελεί την πηγή 
των κατηγοριών του όντος, έστω και σε ότι αφορά µόνο στην γνώση του τελευταίου εντός της 
παράστασης. Αυτό είναι όµως ακριβώς πάνω στο οποίο αµφιβάλει ο Nietzsche: αµφιβάλει για το ρήµα 
sum, για την παραδοχή µίας υπόστασης της συνείδησης. Αµφιβάλει εποµένως για τον γενο-λογικό 
ορισµό της συνείδησης, ως Πράγµατος και άρα ως ενότητας: καθόσον  το εγώ σκέφτεται προβάλλεται 
το ίδιο στην παράστασή του ως η res cogitans, η οποία δεν είναι παρά µία substantia cogitans. ∆εν είναι 
τυχαίο που ο  Nietzsche οδηγεί την κριτική του στο πεδίο της γλώσσας, διότι αυτή η έννοια της res 
cogitans µοιάζει να ορίζεται σε αντιστοιχία µε γραµµατικές δοµές. Και έτσι καταλήγουµε και πάλι στην 
κριτική που άσκησε, όπως είδαµε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, ο Hobbes στον Descartes. Μόνο που 
τώρα ο Nietzsche φτάνει να συλλάβει αυτό στο οποίο αυτή η κριτική πρέπει να καταλήξει και να µην 
µείνει απλά στην δοµή της αριστοτελικής µεταφυσικής, που απρόσκοπτα δέχτηκε την αναλογία 
ανάµεσα στην εκφορά του λόγου και την ύπαρξη. Στο ζήτηµα δηλαδή της γλώσσας. ∆ιότι δεν είναι η 
ύπαρξη αυτή που στέκει σε αναλογία µε την εκφορά του λόγου ούτε το αντίστροφο συµβαίνει. Είναι η 
έλλογη σκέψη και η συνείδηση αυτή που αντιστοιχεί πλήρως σε κάθε εκφορά του λόγου για την 
ύπαρξη. 
    

«“Υπάρχει σκέψη: άρα υπάρχει κάποιος που σκέφτεται”. Σε αυτό καταλήγει η επιχειρηµατολογία του 
Καρτέσιου. Αλλά αυτό σηµαίνει ότι προβάλλουµε την πίστη µας στην έννοια της υπόστασης σαν κάτι a 
priori αληθινό. Ότι όµως µόλις υπάρξει σκέψη, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι, “το οποίο σκέφτεται”, αυτό 
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είναι απλά η διαπίστωση µίας γραµµατικής µας συνήθειας, η οποία θέτει σε κάθε πράξη έναν που 

πράττει(…)»112.                           
 

Ο πυρήνας εποµένως της νιτσεϊκής αναφοράς στην γλώσσα δεν έγκειται στην παραδοχή πως η έννοια 
της υπόστασης, και εν γένει ο γενο-λογικός ορισµός, εδράζονται στην γραµµατική δοµή. Η παραδοχή 
τίθεται κατά αντίστροφο τρόπο. Ότι η εφαρµογή της γραµµατικής διάκρισης µεταξύ ενός υποκειµένου 
και των κατηγορηµάτων του στο πεδίο της οντολογίας έγκειται στην αδυναµία του µεταφυσικού 
στοχαστή να κατανοήσει την πλήρη εξάρτηση κάθε γλωσσικού σχήµατος από την συνειδητή σκέψη. Με 
αυτή τη σηµασία µπορούµε να κατανοήσουµε την περίφηµη πρόταση του Nietzsche για την συνάρτηση 
της πίστης στην γραµµατική µε την πίστη στον Θεό: 
 

“ Ο Λόγος στην γλώσσα: ω, τι γριά µάγισσα είναι τούτο. Φοβάµαι πως δεν πρόκειται να απαλλαγούµε ποτέ 
από τον Θεό αφού πιστεύουµε ακόµη στην γραµµατική”113.  

 
Πιστεύουµε δηλ. ότι οι τα γραµµατικά σχήµατα και οι γλωσσικές διακρίσεις αναπτύσσονται διαµέσου 
µίας δικής τους εσωτερικής λογικής και περνάµε έτσι στην παραδοχή της µεταφυσικής έννοιας της 
υπόστασης. Πιστεύουµε ότι οι γραµµατικές δοµές δεν συναρτούνται µε την συνείδηση, ή και αν ακόµη 
παραδεχόµαστε πως εξαρτούνται πλήρως, εντάσσουµε την συνειδητή σκέψη σε λογικές φόρµες 
εσωτερικής σύστασης, οι οποίες δεν ανάγονται σε τίποτε άλλο παρά στην µορφή, στην απογύµνωση της 
νόησης από το περιεχόµενό της. Η ίδια η λογική της συνείδησης ανάγεται όµως σε κάτι τελείως 
εξωτερικό και δεδοµένο: στην ανάγκη επικοινωνίας, στην διαµόρφωση δηλ. καθολικών και συµβατικής 
υφής κανόνων. Οι ίδιοι αυτοί οι κανόνες, οι ίδια δηλ. η λογική εργασία και όλες οι κατηγοριοποιήσεις 
της, εντάσσονται στα πλαίσια αυτής της ανάγκης. Αποφεύγοντας να ορίσουµε εν τέλει την συνείδηση 
ως ένα ενδιάµεσο στρώµα ανάµεσα στις πραγµατικά εσωτερικές διεργασίες και στον εξωτερικό 
κόσµο

114, εκλαµβάνουµε τις συµβατικές της δοµές, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται πλήρως στην 
γλωσσική µορφή, ως πρωταρχικές και τις αποτυπώνουµε στην ύπαρξη, ως τους αυθεντικούς 
προσδιορισµούς της. Η παρακάτω σηµείωση του Nietzsche εκφράζει τον πραγµατικό χαρακτήρα που 
έχει η κριτική του προσέγγιση προς την γλώσσα: 
 

«Εδώ υπάρχει ένα όριο: η ίδια µας η σκέψη είναι αυτή που εµπλέκει αυτή την πίστη (µε τις διακρίσεις της 
µεταξύ υποκειµένου-κατηγορήµατος, πράξης-αυτού που πράττει). Αν εγκαταλείψουµε αυτό το σχήµα 
σηµαίνει πως δεν µας επιτρέπεται πλέον να σκεφτούµε)115. 
 

Κατά τον Nietzsche λοιπόν είναι η σκέψη που, µε όχηµα την γραµµατική δοµή, ουσιαστικοποιεί τον 
εαυτό της µε το να µεταφέρει τους όρους της λειτουργίας της σε όρους του εξωτερικού κόσµου. Κάτι 
τέτοιο φαίνεται πλέον ξεκάθαρα στην νεώτερη µεταφυσική του συνειδητού υποκειµένου και έτσι ένα 
από τα κύρια επιχειρήµατα του για να το δείξει αυτό αποτελούσε η επισήµανση µίας ταυτολογίας εντός 
των πλαισίων της καρτεσιανής µεταφυσικής. Μέσω της καθολικής αµφιβολίας ο Descartes διαπίστωσε 
κατά τον Nietzsche µία σειρά συνειδησιακών λειτουργιών και τίποτε παραπάνω. Ο Descartes όµως 
καταλήγει από αυτή την διαπίστωση στην εξακρίβωση µίας ουσίας, ενός πράγµατος, στην βάση του 
οποίου και µόνο εκτελείται η συνειδησιακή λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο κατανοεί την συνειδησιακή 
λειτουργία υπό τους όρους της διάκρισης µεταξύ µίας ουσίας και των κατηγορηµάτων της. Το 

                                                 
112 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Η Βούληση για δύναµη], §484, σελ. 338,  Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  
113 Fr. Nietzsche, Λυκόφως των ειδώλων, “Ο Λόγος στην φιλοσοφία”, §5, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ., [η 
έµφαση είναι δική µας].  
114 Πρβλ. Fr. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft,  [Χαρούµενη Επιστήµη], §354, KSA III, σελ. 592 
115 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Η Βούληση για δύναµη], §487, σελ. 340,  Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
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πρόβληµα δηλ. έγκειται στο ότι ο Descartes κατανοεί την συνείδηση ως την επιτέλεση µίας πράξης. Το 
πρόβληµα δεν είναι να διαπιστωθούν συνειδησιακές λειτουργίες. Αυτές διαπιστώνονται συνεχώς ακόµη 
και από την αστόχαστη σκέψη. Το πρόβληµα συνίσταται στο να αποδειχτεί ένα Είναι της συνείδησης 
και αυτό γίνεται εφόσον η συνειδησιακή λειτουργία εννοείται ως πράξη. Αποτελεί όµως η απλή 
διαπίστωση παραστάσεων επαρκή όρο για την διαπίστωση ενός είναι της συνείδησης; Είναι εµφανές ότι 
το εγχείρηµα αυτό του Descartes εδράζεται στην µεταφυσική ερµηνεία της γραµµατικής διάκρισης 
µεταξύ υποκειµένου-κατηγορήµατος, η οποία έχει καθαρά λογική σηµασία καθώς αποβλέπει στην 
απογύµνωση µίας πράξης από το περιεχόµενό της για να αποµείνει µόνο η µορφή της πράξης, δηλ. η 
αναφορά των αποτελεσµάτων µίας πράξης σε έναν που πράττει. Αυτό όµως  είναι το έργο της 
συνείδησης της ίδιας και είπαµε πως αυτή πρέπει να κατανοηθεί ως το στρώµα ακριβώς εκείνο που 
βρίσκεται ενδιάµεσα στις πραγµατικά εσωτερικές διεργασίες και τον εξωτερικό κόσµο, και το οποίο 
έχει αναδυθεί αποκλειστικά από την επίδραση του εξωτερικού κόσµου (από την ανάγκη για 
επικοινωνία). Μία καθαρά λογική εποµένως λειτουργία, η οποία αποτυπώνεται µορφικά στην γλώσσα 
ως γραµµατική δοµή, µεταφέρεται από τον Descartes στο µεταφυσικό πεδίο, φιλοδοξώντας να 
περιγράψει αρχικά τα αποτελέσµατα µίας διαπιστωµένης πράξης (της συνειδητής σκέψης) ως 
κατηγορήµατα του Είναι, αφού ως πράξη δεν µπορεί παρά να αναφέρεται σε ένα Είναι. Αυτό γίνεται 
επειδή ακριβώς ο Descartes δεν µπορεί να εκλάβει την γλώσσα σε καθαρά λογική βάση και παραµένει 
προσκολληµένος στην αριστοτελική αναλογία µεταξύ εκφοράς του λόγου και τρόπου του Είναι.    
      Θα πρέπει να µας βάλει σε υποψίες το γεγονός ότι η πράξη περνάει στο πεδίο της µεταφυσικής. 
Ποιο είναι το µεταφυσικό έρεισµα της πράξης; Ένα «πράγµα», µία οντολογική βάση δηλ. που επιτελεί 
την πράξη, µπορεί να προκύψει από την διαπίστωση µίας πολλαπλότητας επενεργειών; Και κυρίως τι 
µας κάνει να πιστεύουµε ότι αυτή η βάση των επενεργειών πρέπει να είναι οµοιογενής µε αυτές; Όταν ο 
Nietzsche µιλάει για µία ταυτολογία εντός του πυρήνα της καρτεσιανής µεταφυσικής εννοεί αυτήν 
ακριβώς την προϋποτιθέµενη, αλλά αναπόδεικτη οµοιογένεια µεταξύ ουσίας και κατηγορηµάτων. Η 
οµοιογένεια αυτή ανάγεται στην ίδια την σκέψη. Επειδή ακριβώς αρχικά η µορφική απογύµνωση των 
αποτελεσµάτων της πράξης από αυτόν που πράττει έχει τεθεί από την συνειδητή σκέψη στην µορφική 
δοµή της γλώσσας (και ουσιαστικά πρόκειται για µία καθαρά λογική διεργασία), η µεταφυσική διάκριση 
ουσία-κατηγορούµενο τίθεται επίσης από την σκέψη όταν αυτή θεωρεί τώρα τον εαυτό της ως πράτων, 
όταν δηλ. επισκοπεί η ίδια τον εαυτό της από την άποψη της ουσίας. Να τι ακριβώς εννοεί λοιπόν ο 
Nietzsche όταν λέει πως µε την συνειδητή σκέψη έχουµε θέσει πριν από όλα την πίστη µας στην έννοια 
της ουσίας σαν σε κάτι a priori αληθινό. Εννοεί ότι η ίδια η συνειδητή σκέψη επισκοπεί τον εαυτό της 
από την άποψη της ουσίας όταν αναγάγει αυτό που µόνο µορφικά έχει θέσει (την πράξη), ως το 
κατεξοχήν περιεχόµενο. Γι’ αυτό και η συνέχεια του αποσπάσµατος από την Βούληση για ∆ύναµη, την 
οποία παραθέσαµε πιο πάνω (§484), επικεντρώνεται στην ανάδειξη µίας ταυτολογίας, στην ανάδειξη 
δηλ. αυτού του αυτό-αναφορικού συσχετισµού της συνείδησης, ο οποίος εκφέρεται εξ’ ολοκλήρου από 
την οπτική της µεταφυσικής. 
 

«(…)Κοντολογίς έχει τεθεί εδώ, και όχι απλά διαπιστωθεί, ένα λογικό-µεταφυσικό αίτηµα…Με τον τρόπο 
που το θέτει ο Descartes φτάνει κανείς απλά σε µία δυνατή πίστη και όχι σε µία απόλυτη βεβαιότητα. Αν 
αναγάγει κανείς την πρόταση αυτή [σηµ. δική µας: εννοείται την πρόταση «υπάρχει σκέψη, άρα υπάρχει 
κάτι που σκέπτεται»] στην πρόταση «υπάρχει σκέψη, άρα υπάρχουν σκέψεις», τότε συναντά κανείς µία 
ταυτολογία: και αυτό το οποίο έχει στην πραγµατικότητα τεθεί ως ζήτηµα, δηλ. η «πραγµατικότητα της 
σκέψης» δεν αγγίζεται καν. ∆ιότι υπό αυτή την µορφή δεν µπορεί να απορριφθεί η «φαινοµενικότητα» της 
σκέψης. Αυτό όµως το οποίο ήθελε ο Descartes δεν ήταν ότι η σκέψη δεν έχει µόνο µία φαινοµενική αλλά 
και µία καθεαυτή ύπαρξη».   
 

Η πρόταση «υπάρχει σκέψη, άρα υπάρχει κάποιος που σκέπτεται» πρέπει εποµένως να αναχθεί κατά τον 
Nietzsche στην πρόταση «υπάρχει σκέψη, άρα υπάρχουν σκέψεις»,δηλ. σε µία ανούσια ταυτολογία. Με 
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την έννοια εποµένως της res cogitans ο Descartes δεν ισχυρίζεται τίποτε άλλο από τον συνειδητό 
χαρακτήρα της συνείδησης. Η ανοµολόγητη υπόθεση κατά την θεµελίωση αυτής της έννοιας έγκειται 
στην αναφορά της συνείδησης στις ίδιες της τις λειτουργίες, στον ίδιο της δηλ. τον εαυτό. Ποια ιδέα 
όµως µεσολαβεί το πέρασµα από την λογική πλευρά του αιτήµατος για ένα υποκείµενο (γραµµατική) 
στην µεταφυσική του πλευρά; Φυσικά η ιδέα της πράξης. Αυτή η ιδέα είδαµε ότι καταρχήν τίθεται 
καθαρά εµπειρικά, από την καθηµερινή ζωή, και η νόηση την απογυµνώνει µορφικά για να την 
τοποθετήσει ως γραµµατική δοµή εντός της γλώσσας. Κάτι που ανάγεται στην ανάγκη για καθολική 
επικοινωνία. Η res cogitans όµως δεν είναι ένας εµπειρικά δεδοµένος πράτων, αλλά µία οντολογική 
βάση της πράξης, που τίθεται a priori. Ότι η συνείδηση η ίδια επισκοπεί τον εαυτό ως πράτων, για να τον 
θεµελιώσει έπειτα από την πλευρά της µεταφυσικής, ως ουσία, είναι κάτι που πρέπει να µας 
προβληµατίσει αρκετά όσον αφορά το ζήτηµα του πραγµατικού χαρακτήρα της συνείδησης. Αυτό είναι 
κάτι που ξεπερνά όµως το ζήτηµα της γλώσσας γι’ αυτό και θα το εξετάσουµε στο αµέσως επόµενο 
υποκεφάλαιο. Τώρα θα δούµε ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που αναδύεται µε την θεµελίωση του 
υποκειµένου στην πλευρά της µεταφυσικής. 
 
3) Ότι ο Descartes έχει θεµελιώσει την συνείδηση στην έννοια της ψυχής, αυτό είναι αδιαµφισβήτητο 
από την στιγµή που η συνείδηση θεµελιώνεται στην πράξη του συνειδέναι. Η έννοια της συνείδησης 
εκβάλλει σε µία έννοια έλλογης ψυχής, καθόσον το ισοδύναµό της, δηλ. η substantia cogitans, αναδύεται 
εφόσον και µόνο µπορεί να κατανοηθεί ως κάτι που δύναται να ενεργήσει. Εκβάλλει επίσης και στην 
παραδοχή µίας ψυχικής ενότητας, καθόσον το αντίστοιχό της, η res cogitans, κατανοείται υπό την 
µεταφυσική διάκριση ουσίας-κατηγορήµατος. Η παράσταση της ουσίας τίθεται εντός κάθε άλλης 
παράστασης (cogito me cogitare), κάτι που σηµαίνει εν τέλει ότι η ίδια θέτει την πολλαπλότητα των 
παραστάσεων ως την κατηγορική της ανάπτυξη (modi cogitandi). Η ίδια εκφράζει εποµένως την 
ενότητα αυτής της ανάπτυξης. Η πρόσµιξη αυτών των παραστάσεων της επενέργειας και της ενότητας 
κατά την θεµελίωση της καρτεσιανής έννοιας του υποκειµένου αποτελεί την κατακλείδα της νιτσεϊκής 
κριτικής στάσης έναντι όλης της νεώτερης µεταφυσικής του υποκειµένου. Από την στιγµή που το εγώ 
τίθεται υπό τους υπό τους όρους της διάκρισης µεταξύ ουσίας και κατηγορήµατος, αποτελώντας το 
σταθερό υπόβαθρο κάθε εναλλαγής των παραστάσεων, και ταυτόχρονα ως αυτό που διενεργεί την 
εναλλαγή αυτή, τότε η πιο πάνω µεταφυσική διάκριση µας παραπέµπει στην πραγµατική έννοια στην 
οποία έχει θεµελιωθεί, στην έννοια που υπονοείται σε κάθε παράσταση επενέργειας, στην έννοια δηλ. 
της βούλησης. Μάλιστα από την στιγµή που στον Descartes το εγώ ως ουσία πράττει συνειδητά κατά 
την εναλλαγή των παραστάσεων, φανερώνεται ως βάση της µεταφυσικής του η έννοια της ελευθερίας 
της βούλησης. Σε ένα σηµαντικό απόσπασµα από την Γενεαλογία της ηθικής, που σηµειώσαµε και πιο 
πάνω, διατυπώνει ο Nietzsche την αναπόφευκτη ηθική κατάληξη, η οποία ενέχεται στην εντός της 
γλώσσας απολιθωµένη πλάνη του Λόγου, δηλ. στην µεταφορά της λογικής διάκρισης υποκείµενο 
κατηγόρηµα στο µεταφυσικό πεδίο ως ουσία-κατηγόρηµα. Παρεµβάλλεται τώρα η έννοια ενός 
“επενεργούν αιτίου”116, µε την έννοια του ελεύθερου βούλεσθαι. Η παρεµβολή αυτή οφείλεται στο ότι η 
ίδια η σκέψη επισκοπεί, όπως είπαµε πριν, την αρχικά µορφική της λειτουργία, ως περιεχοµενική, ως 
αναφερόµενη σε ένα οντολογικό υπόβαθρο. Γιατί συµβαίνει αυτό; Το βλέπουµε τώρα. ∆ιότι η 
συνείδηση επισκοπεί τον εαυτό της από την σκοπιά µίας πράξης (το συνειδέναι), επειδή λοιπόν στην 
βάση της συνείδησης βρίσκεται η έννοια της ελευθερίας της βούλησης, ως δυνατότητα πράξης. Όταν ο 
Nietzsche µιλάει για “ψυχολογική παραγωγή της πίστης µας στον Λόγο” εννοεί αυτό ακριβώς το 
αναπόδεικτο πέρασµα από την µορφική και συµβατική λειτουργία της νόησης στην επισκόπησή της ως 
ουσίας. Η πράξη όµως την οποία αποδίδει η res cogitans στον εαυτό της είναι µία µεταφορά από το 
πεδίο της εµπειρίας, από τον κόσµο των αισθηµάτων µας. Η γραµµατική δοµή υποκείµενο-κατηγόρηµα 

                                                 
116 Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής, Ι , §13, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
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αποτελούσε, όπως είδαµε, απογύµνωση της εµπειρικής πράξης από τα αποτελέσµατά της. Εποµένως το 
πέρασµα από την λογική-γλωσσική στην µεταφυσική έννοια του υποκειµένου εδράζεται στην 
ψυχολογική επίδραση του εµπειρικού κόσµου: 
 

«Ψυχολογική παραγωγή της πίστης µας στον Λόγο.- Η έννοια «πραγµατικότητα», «Είναι» προκύπτει από το 
αίσθηµά µας του «υποκειµένου». «Υποκείµενο»:ερµηνευµένο από εµάς ώστε το εγώ να θεωρηθεί ως 
υποκείµενο, ως αιτία κάθε πράξης, ως πράτων. Τα λογικά-µεταφυσικά αιτήµατα, η πίστη στην ουσία, στο 
συµβεβηκός, στο κατηγόρηµα ανάγουν την δύναµη της πειθούς τους στην συνήθεια που έχουµε να 
παρατηρούµε κάθε πράξη ως συνέπεια της βούλησής µας:- έτσι ώστε το εγώ, η υπόσταση να µην 
εξαφανίζεται στην πολλαπλότητα της αλλαγής- ∆εν υπάρχει όµως βούληση»117. 

  
Την θεµελιώδη για την κατανόηση της σκέψης του Nietzsche φράση «δεν υπάρχει βούληση» θα την 
εξετάσουµε και πιο κάτω. Αυτό που πρέπει να πούµε τώρα είναι ότι ο Nietzsche στην κριτική του 
αντιπαράθεση µε την καρτεσιανή έννοια του υποκειµένου ανακαλύπτει το βασικό µοτίβο της 
µεταφυσικής στο σύνολό της. Και αυτό είναι η ηθική συνείδηση, η διαµόρφωση δηλ. του συνειδέναι στην 
βάση της έννοιας της βούλησης και της ελευθερίας της βούλησης ούτως ώστε να εµφανιστεί ο Λόγος ως 
ουσία, ως πράτων, ούτως ώστε να τεθούν όλοι οι προσδιορισµοί της ύπαρξης εντός του Λόγου, εντός της 
συνείδησης αυτής. Βλέπουµε, µας λέει ο Nietzsche στο ίδιο απόσπασµα από την Γενεαλογία της Ηθικής, 
µε ποιο τρόπο η κάθε είδους πράξη αποκτά µία ηθική χροιά, από την στιγµή που αυτή αποδίδεται σε ένα 
βουλητικό υπόβαθρο. Η πράξη τότε γίνεται αντικείµενο της ηθικής συνείδησης, καθότι το βουλητικό 
υπόβαθρο θεωρείται πως ενεργεί ελεύθερα. «Ελεύθερα» σηµαίνει εδώ «συνειδητά» και είναι φανερό ότι 
αυτό το βουλητικό υπόβαθρο είναι απόρροια της ηθικής συνείδησης. “Ο πράτων είναι µία επινόηση που 
προστέθηκε στην πράξη”. Εκεί πρέπει τώρα να επικεντρωθεί η κριτική: στην ανάδυση όλου του 
φάσµατος της ηθικής συνείδησης και κυρίως των σταδίων που αφορούν την γέννησή της στην νεώτερη 
εποχή (Descartes), στην ερµηνεία της δύναµης από εκείνη (Leibniz), στο αποκορύφωµά της 
(Schopenhauer),και σε µία οριακή της στιγµή (Kant). Αν η κριτική επικεντρώνεται στην νεώτερη εποχή 
είναι γιατί η ηθική συνείδηση, η οποία εκφράζεται πριν απ’ όλα στην διαµόρφωση του γενο-λογικού 
ορισµού για το Είναι, πλησιάζει σε αυτήν την εποχή πολύ περισσότερο στην αποκάλυψή της. ∆ιότι σε 
αυτήν την εποχή η συνείδηση παραµερίζει το ον και µπαίνει η ίδια στο επίκεντρο µε την θεωρία του εγώ 
και µε το ηθικό υποκείµενο.  

 

 

 

β) Μηχανιστική σκέψη: R. Descartes 

 

Με τον όρο «µηχανιστικός» ή «µηχανιστική σκέψη» κατανοούµε µία τόσο αποφασιστική και οριστική 
χρήση της έννοιας «αιτιότητα», ώστε πλέον να µην είναι δυνατή η ανάδυση καµία τελολογικής ή 
υπερφυσικής εξήγησης. Ο Descartes αναφέρει ρητά, ότι η εξήγησή του συνίσταται αποκλειστικά και 
µόνο στην απόδειξη των αποτελεσµάτων από τα αίτιά τους118. Η αρχή της µηχανικής έπρεπε λοιπόν να 
εφαρµοστεί κατά την εξήγηση και των δύο πεπερασµένων υποστάσεων, παρότι ο δυϊσµός του Descartes 
τις κατανοούσε ως τελείως ανοµοιογενείς. Στην περιοχή της υπόστασης «Σώµα» ο νόµος της µηχανικής 
εκφράζεται ως νόµος διατήρησης της ποσότητας της φυσικής κίνησης. Στο αποτέλεσµα πρέπει να 
αντιστοιχεί η ίδια ποσότητα κίνησης, η οποία εµπεριέχεται στην αιτία του. Στην περιοχή όµως της 
υπόστασης «Πνεύµα» αυτή η µαθηµατική εξίσωση, από φυσικός νόµος, µεταβάλλεται σε µία 
µεταφυσική αρχή. Στο αποτέλεσµα πρέπει να αντιστοιχεί η πραγµατικότητα ή το Είναι (esse) της αιτίας 

                                                 
117 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Η Βούληση για δύναµη], §488, σελ. 340, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
118 R. Descartes, Λόγος περί της µεθόδου, µετάφρ. Χρ. Χρηστίδης, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 1976  V, §47, σελ.43-45 
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του. Εποµένως, η καρτεσιανή έννοια της αιτιότητας, έτσι όπως αυτή εφαρµόστηκε στη περιοχή της 
εσωτερικής εµπειρίας, µένει τελείως εξαρτηµένη από την σχολαστική και αριστοτελική παράδοση. Οι 
αιτίες αποτελούν ουσίες ή Πράγµατα (οντότητες). Ειδάλλως δεν θα µπορούσαν να επενεργήσουν. Με 
αυτή τη σηµασία ισχυρίζεται ο Nietzsche ότι η σύσταση της νεώτερης υποκειµενικότητας προϋποθέτει 
µία συνάρτηση της causa efficiens µε την έννοια της υπόστασης. Και εξηγεί: 
 

«Σε κάθε κρίση εισχωρεί η πλήρης πίστη στο υποκείµενο και το κατηγόρηµα ή στην αιτία και το αιτιατό (σαν να 
υπονοείται δηλ. ο ισχυρισµός, πως κάθε αποτέλεσµα αποτελεί µία δραστηριότητα, και πως κάθε δραστηριότητα 
προϋποθέτει έναν που πράττει): και αυτή η τελευταία πίστη αποτελεί µόνο µία ειδική περίπτωση της πρώτης, έτσι 
ώστε να µένει η εξής κύρια πίστη πάντοτε: υπάρχουν υποκείµενα, ό,τι συµβαίνει σχετίζεται κατηγορικά µε κάποιο 
υποκείµενο. Παρατηρώ κάτι και ψάχνω µία αιτία για αυτό. Αυτό πρωταρχικά σηµαίνει: αναζητώ µία πρόθεση σε αυτό, 
και κυρίως για κάποιον που έχει αυτήν την πρόθεση, για ένα υποκείµενο, έναν δράστη: κάθε συµβάν είναι µία πράξη,- 
κάποτε έβλεπε κανείς σε κάθε συµβάν προθέσεις, αυτή είναι η πλέον παλαιότερη συνήθειά µας (…). Τι είναι αυτό που 
µας δίνει αυτή την µοναδική σταθερότητα της πίστης µας στην αιτιότητα δεν είναι η µεγάλη συνήθεια της διαδοχής 
των συµβάντων, παρά µόνο η ανικανότητά µας να ερµηνεύσουµε ένα συµβάν διαφορετικά από ένα συµβάν που 
πρέπει να αναχθεί σε προθέσεις. Είναι η πίστη σε αυτό που έχει ζωή και σκέψη σαν το µοναδικό που δρα- είναι η 
πίστη στην βούληση, είναι η πίστη πως κάθε συµβάν είναι µία πράξη, ότι κάθε πράξη προϋποθέτει έναν που πράττει, 
είναι η πίστη στο “υποκείµενο”…»119.  

 

Αυτό το κείµενο δείχνει ότι ο Nietzsche έχει στοχαστεί βαθύτερα τις πηγές της νεώτερης  µεταφυσικής 
του υποκειµένου σε σύγκριση µε τον αγγλικό εµπειρισµό. Η έννοια της αιτιότητας δεν εδράζεται στην 
συνειρµική λειτουργία. ∆εν είναι η εµπειρική µας παράσταση το θεµέλιο για την αρχή της αιτιότητας. Ο 
Hume έχει αφενός δίκιο να υποστηρίζει πως τόσο η έννοια της ουσίας όσο και της αιτιότητας πρέπει να 
αναχθούν σε δέσµες παραστάσεων και εν τέλει πλήρως στο εµπειρικό µας εγώ. Τι µπορεί να σηµαίνει 
όµως και αυτό το εµπειρικό εγώ, αν το εξετάσουµε πέρα από την παραστασιακή του ικανότητα; Ο 
Nietzsche έδωσε στο πιο πάνω κείµενο την δική του απάντηση: Σηµαίνει ένα βούλεσθαι. Η έννοια του 
εγώ βρίσκεται στην βάση τόσο της έννοιας της ουσίας όσο και της αιτιότητας, όχι όµως απλά και µόνο 
ως εµπειρικό εγώ εξοπλισµένο µε παραστασιακή και συνειρµική ικανότητα, αλλά ως εµπειρικό εγώ που 
αποδίδει κάθε πράξη, ακόµη και την παραστασιακή του ικανότητα σε µία βούληση. Το εγώ λοιπόν 
εδράζεται στην έννοια µίας ουσίας, που έχει τα χαρακτηριστικά του βούλεσθαι. Η ιδέα ενός συνειδητού 
υποκειµένου θα µπορούσε λοιπόν να αναδυθεί µόνο αν µπορούσε να εδράζεται στην έννοια µίας 
βούλησης. «Αν εγκαταλείψουµε την ψυχή, το υποκείµενο, τότε λείπει κάθε προϋπόθεση για την έννοια της 
υπόστασης…»120. ∆εν είναι τυχαίο που ο Nietzsche αφιερώνει αρκετά κείµενα στην κριτική της 
αιτιότητας και της µηχανιστικής επιστήµης. ∆ιότι ανακαλύπτει στην αιτιακή µία αναπόδεικτη υπόθεση. 
Ότι το εγώ ενεργεί, ότι αυτό είναι το πραγµατικό υπόβαθρο της πράξης. Που ακριβώς οφείλεται αυτή η 
αναπόδεικτη πεποίθηση; Πρόκειται όπως λέει για ένα ακαταµάχητο «αίσθηµα βούλησης»121, το οποίο 
δεν µπορεί σε κάθε συµβάν να µην θέσει ένα βουλητικό κέντρο. Από την στιγµή που γίνεται αποδεκτό 
ένα τέτοιο κέντρο, η αιτιακή συνάρτηση δεν δύναται να απεγκλωβιστεί από την παράσταση µίας 
πρόθεσης. «…Causa efficiens και causa finalis είναι στην βασική τους σύλληψη ταυτόσηµες»(επίσης 
στην §551). Ποιο πάνω [III,(β)] θα δούµε ότι για τον Nietzsche η βασική σύλληψη που πηγάζει από 
αυτή την θεωρία του εγώ είναι η ελευθερία της βούλησης. Αυτή την στιγµή µας αρκεί να εξετάσουµε, 
για τον σκοπό αυτού του κεφαλαίου, ένα θεµελιακό χαρακτηριστικό σε αυτή την σύλληψη της 
βούλησης. Η βούληση εκλαµβάνεται ως βουλητικό κέντρο, δηλ. ως ενότητα. Αποτελεί εποµένως 
συνέπεια του γενο-λογικού ορισµού του όντος. Και αυτό που παρατηρούµε είναι ότι η δύναµη, δεν 
µπορεί παρά να εκληφθεί υπό την µορφή κατηγορήµατος σε αναφορά µε αυτό το βουλητικό κέντρο. 

                                                 
119 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Η Βούληση για δύναµη], §550, σελ. 372, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
120 Ό. π., §485, σελ. 338   
121 Ό. π., §551, σελ. 373 
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Όταν ο Nietzsche απορρίπτει την µηχανική αναγκαιότητα, αυτό γίνεται διότι στην αιτιακή συνάρτηση η 
δύναµη φαίνεται να εδράζεται σε ένα κέντρο που την διευθύνει. Εξ ου και ο όρος αναγκαιότητα. 
 
   

«Από το γεγονός ότι κάτι ακολουθεί µε κανονικότητα και µε υπολογίσιµο τρόπο δεν σηµαίνει ότι ακολουθεί κατά 
αναγκαίο τρόπο. Το ότι µία ποσότητα δύναµης κατευθύνεται σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση µε έναν συγκεκριµένο 
τρόπο δεν την µετατρέπει σε «ανελεύθερη βούληση». Η «µηχανική αναγκαιότητα» δεν είναι γεγονός. Πρώτοι εµείς 
την ερµηνεύσαµε και την τοποθετήσαµε στο γίγνεσθαι(…). Επινοήσαµε τα πράγµατα σύµφωνα µε το πρότυπο του 
υποκειµένου και µε αυτό ερµηνεύσαµε την δίνη των αισθήσεων. Αν πάψουµε να πιστεύουµε στο επενεργούν 
υποκείµενο, τότε παύει επίσης η πίστη σε οντότητες που ενεργούν, στην αλληλεπίδραση, στην αιτία στο αιτιατό 
ανάµεσα σε αυτά τα φαινόµενα που ονοµάζουµε πράγµατα(…). Αν εγκαταλείψουµε το «υποκείµενο» και το 
αντικείµενο», τότε εγκαταλείπουµε και την «υπόσταση» καθώς και τις διάφορες τροποποιήσεις της, π.χ. την «ύλη», το 
«πνεύµα»…Έχουµε απαλλαχθεί από την υλικότητα»122.   
 

    Αυτή η τελευταία φράση πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως. ∆εν εννοεί ο Nietzsche µόνο την υλική 
έννοια της υπόστασης όπως το «άτοµο». Εννοεί σίγουρα και αυτό. Εννοεί όµως πριν απ’ όλα αυτό το 
«αίσθηµα βούλησης», την µεταφορά δηλ. της έννοιας της βούλησης από το πεδίο της εµπειρικής 
παράστασης στο πεδίο της µεταφυσικής και την αποδοχή ενός βουλητικού κέντρου της πράξης123. Η 
νέα έννοια της βούλησης πρέπει να µας απαλλάξει εξ’ ολοκλήρου από κάθε υλικά εννοούµενη. Η 
βούληση δεν έχει καµία σχέση µε την ύλη, εφόσον στην έννοια της «βούλησης για δύναµη» η έννοια του 
όντος έχει καταργηθεί. Όταν λοιπόν ο Nietzsche λέει ότι έχουµε απαλλαχθεί από την υλικότητα εννοεί 
την υλικότητα της βούλησης. Είπαµε και πιο πάνω (σ. 43) πως ο συσχετισµός των βουλητικών κέντρων 
κάθε άλλο παρά υλικό χαρακτήρα έχει, αφού ο συσχετισµός αυτός δηµιουργεί πριν απ’ όλα την δύναµη 
και άρα κάθε ον, το οποίο όµως δεν πρέπει να κατανοηθεί µε την παραδοσιακή έννοιά του ως οντότητα. 
Στην έννοια της βούλησης για δύναµη το πραγµατικό γίγνεσθαι των δυνάµεων δεν έχει καµία σχέση µε 
την ανάλυση των δυνάµεων που µας παρέχει η µηχανική επιστήµη. Η ποσότητα δύναµης δεν µπορεί να 
αποδοθεί στην βούληση ή σε οποιοδήποτε ενεργητικό κέντρο. Η µηχανική αναγκαιότητα είναι 
φαινοµενική, προκύπτει ακριβώς από την εσφαλµένη παράσταση της ύπαρξης ενός κέντρου αναφοράς 
της κάθε δύναµης. «Ενάντια στην “αναγκαιότητα”: αυτή αποτελεί µονάχα έκφραση, ότι µία δύναµη δεν 
είναι επίσης και κάτι άλλο»124. Στην επικαλυµµένη από τους αφηρηµένους όρους της µεταφυσικής 
υλικότητα της βούλησης και της δύναµης ο Nietzsche αντιλαµβάνεται την πραγµατικά ηθική βάση της 
νεώτερης θεωρίας του υποκειµένου. Η µεταφυσική αυτή στοχεύει στην διασφάλιση της πράξης και των 
κέντρων αναφοράς της. Η έννοια της αιτιότητας προκύπτει από µία ηθικού χαρακτήρα προοπτική: 
«Ένας τρόπος προοπτικής στην παρατήρηση τίθεται ως η αιτία της παρατήρησης της ίδιας. Αυτό ήταν 
όµως το τέχνασµα στην επινόηση του “υποκειµένου” του “εγώ”»125. Η προοπτική αυτή αφορά στην 
έννοια της ελεύθερης ή της ανελεύθερης πράξης. Και τα δύο τίθενται υπό τους όρους της ίδιας 
εσφαλµένης προοπτικής, η οποία αποδίδει την δύναµη και την πράξη σε βουλητικά κέντρα αναφοράς 
όπως το εγώ. 
 

«…Ας υποθέσουµε ότι κάποιος ξεπερνάει µε αυτόν τον τρόπο την χωριάτικη αφέλεια αυτής της περίφηµης έννοιας 
της «ελεύθερης βούλησης» και την διαγράφει από το µυαλό του, τότε θα τον παρακαλούσα να προχωρήσει την 
«διαφώτισή» του ένα βήµα ακόµα παραπέρα και να διαγράψει από το µυαλό του ακόµη και το αντίστροφο της 
ελευθερίας της βούλησης: εννοώ την «ανελεύθερη βούληση», η οποία καταλήγει σε µία κατάχρηση των όρων αιτία 
και αιτιατό. ∆εν πρέπει κανείς µε εσφαλµένο τρόπο να πραγµοποιεί (verdinglichen) τους όρους «αιτία» και 
«αιτιατό», όπως κάνουν οι φυσικοί ερευνητές (…) σύµφωνα µε την κυρίαρχη µηχανιστική ηλιθιότητα που βάζει την 

                                                 
122 Ό. π., §552, σελ. 377, [δική µας η µετάφραση]  
123 Ό. π., §547, σελ. 371 
124 Ό. π., §552, σελ. 379 
125 Ό. π., §548, σελ. 371 
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αιτία να πιέζει µέχρι να επιφέρει αποτέλεσµα. Πρέπει να χρησιµοποιούµε τους όρους αιτία και αιτιατό µόνο σαν 
καθαρές έννοιες, δηλ. ως συµβατικές επινοήσεις µε σκοπό την ονοµασία, την κατανόηση, και όχι την εξήγηση»126.  
 

      Μία πρωτόγονη προοπτική είναι εν τέλει αυτή που διαµορφώνει την µεταφυσική θεωρία του 
υποκειµένου. Πρόκειται για την αναφορά κάθε ενέργειας σε ένα κέντρο βούλησης. Η σχάση ανάµεσα 
σε υποκείµενο και αντικείµενο αναδύεται στην βάση αυτής ακριβώς της προοπτικής. Από εκεί και πέρα 
όλες οι βασικές διακρίσεις της νεώτερης µεταφυσικής, όπως φαίνεσθαι και είναι καθεαυτό, ριζώνουν 
στο ίδιο µεγάλο λάθος προοπτικής, το οποίο η µηχανική θεωρία εδραίωσε ακόµη περισσότερο: 
Αποδίδουν κάθε διαπιστωµένη δύναµη σε ένα βουλητικό κέντρο και µάλιστα, στην θεωρία του εγώ, η 
δύναµη κατευθύνεται από ένα συνειδητό κέντρο. Όπως όµως αναφέραµε και πριν ο Hume κατέστησε 
σαφές πως η αιτιακή συνάρτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί αν οι όροι της είναι ως προς την φύση τους 
ετερογενείς. Καθόσον λοιπόν στην µεταφυσική θεωρία του εγώ, το βουλητικό κέντρο στο οποίο µας 
παραπέµπει η συνείδηση ως βάση της µπορεί να επενεργήσει πάνω σε ύλη (σε νεύρα ή ορµές, στον 
φυσικό κόσµο), τότε η αιτιακή συνάρτηση µας αποκαλύπτει το µυστικό της έννοιας «υποκείµενο». Ότι 
δηλ. εδράζεται στην πρωτόγονη προοπτική του υλικού υπόβαθρου, ότι η µηχανική έννοια της δύναµης 
αφορά υλικές δυνάµεις που πρέπει να αναχθούν σε υλικής φύσης βουλητικά κέντρα. Έτσι όµως έχουµε 
µία φαινοµενική αναγκαιότητα, ένα φαινοµενικό γίγνεσθαι των δυνάµεων και ένα φαινοµενικό 
βούλεσθαι.   

 
 
 

γ)  Η κριτική του Nietzsche στην µεταφυσική σύλληψη της δύναµης από τον Leibniz  

   
      Η κριτική του Nietzsche στην αιτιακή συνάρτηση θεµελιώθηκε στο επιχείρηµα πως η αρχή της 
µηχανικής εδράζεται σε ένα καθαρά ηθικό µοτίβο. Πρόκειται για ένα θεµελιακό επιχείρηµα της κριτική 
του σκέψης. Ολόκληρο το οικοδόµηµα της µεταφυσικής πρέπει να αναχθεί σε ανοµολόγητα κίνητρα και 
προϋποθέσεις. «Το κριτήριό µας για την αλήθεια δεν είναι καθόλου η ηθική. Αναιρούµε µάλιστα έναν 
ισχυρισµό δείχνοντας ότι εξαρτάται από την ηθική, ότι εµπνέεται από ευγενή αισθήµατα»127. Ο Nietzsche 
ισχυρίζεται δηλ. ότι στην αιτιακή συνάρτηση έχει προϋποτεθεί µία φιλοσοφία της υπόστασης, η οποία 
εν τέλει ανάγεται στην βούληση ως ενότητα και στην ελευθερία της βούλησης. Το κύριο µοτίβο της 
νεώτερης µεταφυσικής συνίσταται εποµένως στην προϋπόθεση ενός βουλητικού κέντρου, και το 
συνθετικό κέντρο του εγώ πρέπει επίσης να αναχθεί σε µία τέτοια µεταφυσική αντίληψη. Η νεώτερη 
θεωρία του υποκειµένου θεµελιώνεται λοιπόν στο πεδίο της ηθικής και στην πλάνη ότι η δύναµη πρέπει 
να αποδοθεί στην βούληση σαν κατηγορικός της προσδιορισµός. Η ίδια κριτική αφορά και την 
τελολογική αρχή. Σε αντίθεση δηλ. µε τον Leibniz που αποδέχεται τόσο την µηχανική όσο και την 
τελολογική αρχή (σε διαφορετικά επίπεδα), ο  Nietzsche απορρίπτει και τις δύο εξίσου και µάλιστα για 
τον ίδιο λόγο.  
      Το µεγάλο επίτευγµα της µεταφυσικής του Leibniz δεν ήταν άλλο από την δυναµική σύλληψη του 
γίγνεσθαι, η οποία διατυπώνεται αφενός για να διορθωθεί η µηχανική αρχή του καρτεσιανισµού, αλλά η 
οποία συνεπάγεται αφετέρου ευρύτερες µεταφυσικές καινοτοµίες. Η έννοια της δύναµης, λέει, τον 
βοήθησε να ξεπεράσει την ανεπάρκεια της εκτατής ύλης για την εξήγηση των φυσικών νόµων, αν και 
εισχωρεί µε αυτήν στο πεδίο της µεταφυσικής128. Ως ιδρυτής της επιστήµης της δυναµικής έγινε 
ταυτόχρονα ο Leibniz ένας από τους πρώτους µεταφυσικούς που θεώρησαν το ον στα πλαίσια της ζωής. 

                                                 
126 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §21, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
127 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Η Βούληση για δύναµη], §459, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996   
128 G. W. Leibniz, Neues System der Natur…, §2, σελ. 203, µετάφρ. Hans Heinz Holz, suhrkamp, Frankfurt a. Μ., 1996 
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Τι σηµαίνει όµως ο όρος δυναµική; O όρος εκφράζει ότι η αρχή ή το θεµέλιο κάθε αλλαγής, αλλά και η 
αρχή σύστασης του όντος, έγκειται σε µία τελείως εσωτερική και αυτάρκης κινητήρια δύναµη. Για την 
κλασική µηχανική (Νεύτων) κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να ισχύει, διότι σε αυτήν, η κίνηση, και άρα η 
δύναµη, αναλύθηκε στην βάση εξωγενών παραγόντων129. Η δυναµική του Leibniz όµως θεµελιώθηκε 
στο πεδίο της µεταφυσικής. Αυτή η εσωτερική δύναµη, ως η αρχή κάθε µετατροπής και κίνησης, µπορεί 
να λαµβάνει χώρα µόνο εντός των Μονάδων, µόνο στο πεδίο δηλ. των απλών-µη σύνθετων ουσιών. 
Όπως και ο Nietzsche πίστευε και ο Leibniz ότι η µηχανική διάταξη του κόσµου πρέπει να εδράζεται σε 
κάτι πρωταρχικότερο. Το κύριο επιχείρηµά του γι’ αυτό είναι ότι κάθε σύνθετη οντότητα, δηλ. κάθε ον 
που αποτελείται από µέρη, πρέπει να αναχθεί ίσαµε τις πρωτογενείς του ενότητες. Η αναµφίβολή 
ύπαρξη µίας πολλαπλότητας σύνθετων οντοτήτων τον οδηγεί στην παραδοχή ενοτήτων που 
θεµελιώνουν, ή καλύτερα πρέπει να θεµελιώνουν, αυτή την πολλαπλότητα. Η µηχανική αναγκαιότητα 
περιορίζεται τώρα τελείως στο πεδίο των σύνθετων οντοτήτων. Αν στραφούµε τώρα στις αρχές της 
µηχανικής αναλύουµε µε αυτές πάντα κάτι δευτερογενές και παράγωγο. ∆ιότι το θεµέλιο του πεδίου των 
σύνθετων οντοτήτων δεν διέπεται από τις αρχές αυτές. Οι οντότητες που αποτελούνται από πλήθος 
µερών µπορούν πάντοτε να αναλύονται εκ νέου σε µέρη, µία διαδικασία που είναι χωρίς τέλος. Στο 
πεδίο αυτό εποµένως δεν υφίσταται κάποιο ύστατο θεµέλιο130. Τουναντίον το θεµέλιό του πρέπει να 
αναζητηθεί έξω από την µηχανική ακολουθία. Στον Leibniz αυτό σηµαίνει ότι η causa efficiens 
εδράζεται στην causa finalis. Το πεδίο των σύνθετων οντοτήτων πρέπει κατ’ ανάγκην να εδράζεται σε 
απλές-δίχως µέρη- υποστάσεις (Μονάδες). Έτσι δεν µπορεί να αποδοθεί στην αιτιότητα καµία λογική 
αναγκαιότητα. Το θεµέλιο της αλήθειας, το θεµέλιο των σύνθετων οντοτήτων και η διάταξή τους δεν 
είναι εµπειρικής ούτε υλικής υφής.  
      Ποια σηµασία έχει όµως για τον Leibniz η έννοια της απλής υπόστασης; Την ορίζει ως εξής:«Η 
υπόσταση είναι ένα ον, το οποίο δύναται να δράσει»131. Τι µπορεί λοιπόν να σηµαίνει αυτό για τις δίχως 
µέρη, και άρα δίχως εξωτερικές επιδράσεις, Μονάδες; Σηµαίνει ότι µε αυτές τις υποστάσεις 
περιγράφεται εν τέλει µία εσωτερική δύναµη. Εδώ βρισκόµαστε στον πυρήνα της µεταφυσικής 
σύλληψης της δύναµης από τον Leibniz. Χαρακτηρίζουµε αυτήν τη δύναµη ως «µεταφυσική» επειδή 
ακριβώς δεν συναρτάται ούτε σχετίζεται µε την µηχανική δύναµη που δρα παντού στην φύση. Εδώ 
όµως προκύπτει και το µεγάλο ερώτηµα για την δυνατότητα της συµφωνίας των δύο αυτών πεδίων. 
∆ιότι πρέπει να υπάρχει µία συµφωνία από την στιγµή που οι σύνθετες οντότητες θεµελιώνονται στις 
απλές. Με ποιο τρόπο συνδέεται το πεδίο των σύνθετων οντοτήτων µε αυτό των απλών, όταν οι 
δυνάµεις που τα διαµορφώνουν δεν είναι οµοιογενείς; Για να υπερβεί αυτό το πρόβληµα ο Leibniz 
επικαλείται την ίδια λύση που επικαλέστηκε και ο Descartes όταν θέλησε να γεφυρώσει την 
ανοµοιογενή φύση των δύο πλευρών της παράστασης. «Εποµένως βρίσκει εδώ κανείς µία απόδειξη για 
την ύπαρξη του Θεού, η οποία κατέχει µία σαφήνεια που προκαλεί έκπληξη. ∆ιότι όλη αυτή η πλήρης 
συµφωνία των δυνάµεων µεταξύ τους, οι οποίες δεν βρίσκονται σε συσχετισµό, µπορεί να προέλθει 
µονάχα από µία κοινή τους πηγή»132. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να δείξουµε µε ποιον τρόπο, ένεκα 
του γενο-λογικού ορισµού του όντος, η δυναµική αρχή των απλών ουσιών θα εκληφθεί από τον Leibniz 
ως µία εξωγενής εν τέλει αρχή. 

                                                 
129 Πρβλ. Günter Abel, Die Dynamik der Willen zur Macht und die ewige Wiederkehr, [Η δυναµική των βουλήσεων προς 
δύναµη και η αιώνια επιστροφή], σελ. 17, 1984: «Αποφασιστική για την µετάβαση από την µηχανική στην δυναµική 
σύλληψη της δύναµης είναι η µετάβαση από το εξωγενές στο ενδογενές».    
130 G. W. Leibniz, Μοναδολογία, §37, µετάφρ. Σ. Λαζαρίδης, Αθήνα, 2006 
131 G. W. Leibniz, In der Vernunft begründete Prinzipien der Natur und Gnade, §1, µετάφρ. Hans Heinz Holz, suhrkamp, 
Frankfurt a. Μ., 1996  
132 G. W. Leibniz, Neues System der Natur…, §16, µετάφρ. Hans Heinz Holz, suhrkamp, Frankfurt a. Μ., 1996 
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      Η σκέψη του Leibniz, η οποία καθοδηγείται διαρκώς από την πρόθεση για θεµελίωση της γνώσης σε 
ακλόνητες πρώτες αρχές, δεν θα µπορούσε να µην θεµελιώσει και τις απλές ουσίες σε κάτι 
πρωταρχικότερο. Το θεµέλιο των Μονάδων είναι µία άπειρη υπόσταση, η οποία τις περιέχει και 
αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την κεντρική Μονάδα. Αυτή η τελευταία γίνεται αποδεκτή για να εξηγηθεί 
η πηγή της εσωτερικά ενεργούς δύναµης που συνιστά τις απλές ουσίες ως οντότητες. Πρόκειται για τον 
Θεό, ο οποίος κατέχει την ∆ύναµη, την Γνώση και την Βούληση, όχι όµως όπως οι µονάδες σε ατελή 
βαθµό, αλλά σε απόλυτο βαθµό133. Γι’ αυτό και η εσωτερικά πηγάζουσα δύναµη των απλών 
υποστάσεων υπακούει σε τελολογικά και όχι σε µηχανικά καθοριζόµενα αίτια. Η δύναµη αυτή 
καθορίζεται από στόχους και σκοπούς, οι οποίοι πρέπει να αναχθούν στην απόλυτη Μονάδα. Οι απλές 
Μονάδες καθορίζονται από τον Νου του Θεού, την ύπαρξη του οποίου συνάγει ο Leibniz τελείως a 
priori (όπως βέβαια και a posteriori), σύµφωνα µε το αρχικό θεµελιοκρατικό του αίτηµα134. Το ζήτηµα 
που απασχολεί τον  Leibniz έχει να κάνει εποµένως µε την θεµελίωση της πολλαπλότητας των όντων σε 
µία πρωταρχική ενότητα. Για να εξηγηθεί αυτό ανάγεται η πολλαπλότητα των όντων σε µία απόλυτη 
υπόσταση και έτσι η δύναµη που διαµορφώνει τις απλές µονάδες αποκτά µία µεταφυσική εξήγηση. 
Αποδίδεται ως κατηγόρηµα σε µία πιο πρωταρχική υπόσταση. Αυτή η παραδοσιακή δοµή της 
µεταφυσικής εξήγησης του Όλου, δηλ. η αναγωγή της πολλαπλότητας των όντων σε ένα υποκείµενό 
τους, αποτελεί και το θέµα της νιτσεϊκής κριτικής. ∆ιότι σε αυτήν κρύβεται ένας κίνδυνος και ένα 
οριακό σηµείο της σκέψης. Βλέπουµε δηλ. τόσο µε την µηχανική αρχή του Descartes όσο και µε την 
προσπάθεια του Leibniz να την συµφιλιώσει µε την τελολογική, την πολλαπλότητα της δύναµης ότι 
ανάγεται εν τέλει και στις δύο περιπτώσεις σε µία πρωταρχική υπόσταση, σε ένα άπειρο ον. Οι 
τελολογικές αρχές που διαµορφώνουν το πεδίο των απλών ουσιών πηγάζουν από τον Νου του Θεού. 
Αποτελούν τις αναγκαίες και αιώνιες αλήθειες. Η κριτική αντι-µεταφυσική σκοπιά παρατηρεί πάντα τον 
τρόπο µε τον οποίο η δύναµη, ως η εσωτερική αρχή σύστασης των όντων, αποδίδεται τελικά σε µία 
υπόσταση, σαν σε ένα βουλητικό κέντρο. Για τον Nietzsche αυτή η πραγµάτευση της δύναµης είναι 
στην πραγµατικότητα εξωγενούς χαρακτήρα. Η δυναµική αρχή δεν ανήκει ουσιαστικά στην 
πολλαπλότητα των συσχετισµών, αλλά σε µία µεταφυσική αρχή που τίθεται έξω από αυτήν. Η 
υπέρβαση της µεταφυσικής έχει λοιπόν µόνο µία δυνατότητα. Την πραγµάτευση της δύναµης ως το 
διαφορικό στοιχείο της δύναµης. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία της δύναµης ανήκει η πολλαπλότητα, 
και κάθε αναγωγή της δύναµης σε ένα µεταφυσικό κέντρο σηµαίνει ουσιαστικά την κατάργησή της. Ο 
Leibniz πραγµατεύτηκε αδιαµφισβήτητα την δύναµη ως εσωτερική αρχή. Αλλά η δύναµη που 
συγκροτεί τις µονάδες δεν φέρει η ίδια τον νόµο της, το θεµέλιό της δεν υφίσταται στην συσχέτισή της. 
Υπόκειται σε πρωτογενείς σκοπούς135 , οι οποίοι πηγάζουν από το πεδίο της θεϊκής διάνοιας. Γι’ αυτό 
ακριβώς και δεν υφίσταται καµία πραγµατική σχεσιακότητα µεταξύ των Μονάδων. Η συσχέτισή τους 
είναι µονάχα φαινοµενική και ιδεατή. Η δυναµική αρχή στον Leibniz, όχι µόνο δεν προκύπτει από τον 
συσχετισµό, αλλά µε αυτήν ο συσχετισµός βλέπουµε ότι καταργείται. Η δύναµη και άρα οι Μονάδες 
ανάγονται τελικά σε µία θαυµατουργή γένεσή τους από την απόλυτη ∆ύναµη, Γνώση και Βούληση ενός 
δηµιουργού των υποστάσεων. Το κεντρικό κριτικό µοτίβο του Nietzsche, ότι δηλ. η έννοια της 
υπόστασης πρέπει να αναχθεί σε κάθε περίπτωση στην παράσταση ενός υποκειµένου, το οποίο 
κατανοείται ως βουλητικό κέντρο, ως κέντρο της πράξης, είναι φανερό ότι αναφέρεται και στην 
µεταφυσική σύλληψη της δυναµικής αρχής από τον Leibniz.  
      Ποιο νέο στοιχείο µας προσφέρει όµως η κριτική του Nietzsche; ∆ιότι, όπως αναφέρει ο Κ. Η. 
Volkmann-Schluck, αυτή η αναγωγή της έννοιας της υπόστασης στην έννοια του υποκειµένου έχει ήδη 
αποκαλυφθεί από τον Kant στην Κριτική του καθαρού Λόγου. 

                                                 
133 G. W. Leibniz, Μοναδολογία, §48, σελ. 61, Αθήνα, 2006 
134 Ό. π., §§37-45, σελ. 55-60, Αθήνα, 2006 
135 Ό. π., §79, σελ. 81, Αθήνα, 2006 
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«Ότι ως προς τον συσχετισµό µεταξύ υπόστασης και υποκειµένου ισχύει το ακριβώς αντίστροφο, αυτό έρχεται στην 
επιφάνεια για πρώτη φορά µε τον Kant. Ο Kant ανακαλύπτει ότι το σκεπτόµενο εγώ αποτελεί την πρωταρχική συνθετική 
ενότητα, την πηγή κάθε άλλης ενότητας. Το εγώ σκέφτοµαι είναι όµως ένα εγώ σκέφτοµαι τις κατηγορίες, οι οποίες 
αποτελούν, ως τέτοιες, τον αναλλοίωτο ουσιαστικό προσδιορισµό του αντικειµένου. Το εγώ εποµένως δρα, καθόσον 
σκέφτεται, ως η καθαρή διάνοια(…). Σύµφωνα µε την υπερβατολογική διάταξη των αντικειµένων από τον Kant το πρώτο 
αντικείµενο δεν είναι άλλο από το εγώ που παριστά τις κατηγορίες. Και το ότι αυτές, ως η καθαρή διάνοια η ίδια, αποτελούν 
τον ουσιαστικό προσδιορισµό του αντικειµένου, ως προς το τι είναι αυτό εν γένει, το αισθητηριακό αντικείµενο παρίσταται 
εκ των προτέρων ως η µεταβολή της κατάστασης ενός κάτι που µένει αναλλοίωτο, δηλ. η πολλαπλότητα του πραγµατικού 
τίθεται εκ των προτέρων στον συσχετισµό µεταξύ υπόστασης και κατηγορήµατος. Μέσω του Kant λοιπόν έρχεται στην 
επιφάνεια, ότι η κυριαρχία της έννοιας της υπόστασης αποτελεί συνέπεια του γεγονότος ότι το σκεπτόµενο εγώ, το 
υποκείµενο µε την νεώτερη έννοια, τίθεται ως το µέτρο για την ερµηνεία του όντος. Η κυριαρχία της έννοιας της υπόστασης 
εδράζεται στο υποκείµενο»136.  
                    

      Η κριτική του Nietzsche εδώ όµως είναι βαθύτερη από αυτή του Kant. Ο Kant ανακαλύπτει πρώτος 
ότι εν τέλει η βάση της µεταφυσικής είναι το σκεπτόµενο υποκείµενο, δηλ. το εγώ µε τη νεώτερη 
έννοια. Με αυτό τον τρόπο καταργεί την µεταφυσική που εδράστηκε στον γενο-λογικό ορισµό (βλ. 
παρακάτω ΙΙΙ [α]). Ο Nietzsche όµως επιχειρεί να αναγάγει και την ενότητα του υπερβατολογικού εγώ 
σε µία εσωτερική διαφορική αρχή (Έχουµε ήδη δείξει ότι για τον Nietzsche µία πραγµατικά, και όχι 
κατ’ επίφαση, ενδογενής αρχή µπορεί να είναι µόνο µία διαφορική αρχή). Όπως όµως σωστά τονίζει ο 
Deleuze, οι υπερβατολογικές αρχές, δηλ. οι κατηγορίες, δεν αποτελούν αρχές εσωτερικής, και άρα 
διαφορικής, γένεσης, αλλά αρχές καθορισµού

137. Με τον Leibniz καταλήγαµε λοιπόν σε µία 
µεταφυσική αρχή, µε τον Kant καταλήγουµε σε µία, όχι µεταφυσική αρχή, αλλά σε ένα πλήθος a priori 
αρχών καθορισµού της σχεσιακότητας. Πάντοτε καταλήγουµε δηλαδή σε µία έννοια της 
υποκειµενικότητας, πάντοτε το υποκείµενο αποτελεί την καθοριστική αρχή. Είτε καταλήγουµε σε ένα 
υποκείµενο υπερβατικό, µία άπειρη υπόσταση, ή ένα υποκείµενο υπερβατολογικό, εφοδιασµένο µε 
εµµενείς αρχές a priori καθορισµού. Σε κάθε περίπτωση οι εκάστοτε όροι της συνείδησης, οι εκάστοτε 
όροι που τίθενται από την πνευµατικότητα, βρίσκονται εκτός του καθορισµού, σαν να µην τους αφορά 
κανένας συσχετισµός, εφόσον κάθε πολλαπλότητα συγκροτείται από αυτούς. Το υποκείµενο όµως, 
όπως αυτό εµφανίζεται στην συνθετική παράσταση του εγώ, δεν µπορεί να αποτελεί το επίκεντρο για 
την σύνθεση των δυνάµεων. ∆εν ξεκινάει δηλ. από αυτό η σύνθεση των δυνάµεων, αλλά σε αυτό 
καταλήγει µία από τις άπειρα δυνατές συνθέσεις τους. ∆εν είναι µία αφετηριακή αρχή για την 
συγκρότηση της πολλαπλότητας, αλλά ένα από τα άπειρα καταληκτικά συνθετικά κέντρα. Εδώ 
µπορούµε λοιπόν να παρατηρήσουµε τι ακριβώς σηµαίνει για τον Nietzsche η σύλληψη της βούλησης 
για δύναµη, ως µίας πραγµατικά αντι-µεταφυσικής αρχής. Πρόκειται για µία αρχή που δεν περιγράφει 
(µηχανική και τελολογική αρχή) ούτε καθορίζει (υπερβατολογική αρχή) το γίγνεσθαι των δυνάµεων. 
Πρόκειται για µία αρχή που συλλαµβάνει την σύνθεση ως την γένεση των διαφορών των δυνάµεων, και 
όχι ως τον καθορισµό τους. Με αυτή την έννοια εποµένως δεν υποδεικνύεται ούτε µία υπόσταση ούτε 
ένα υποκείµενο. ∆εν πρόκειται εποµένως ούτε για µία υποστασιακή ενότητα (κεντρική Μονάδα) ούτε 
για µία απλά συνθετική ενότητα (υπερβατολογική αυτοσυνειδησία), αλλά  για µία διαφορική αρχή. 
∆ιαφορικός σηµαίνει συνθετικός και γενετικός, σηµαίνει δηλ αυτό που ευρίσκεται στο ίδιο το πολλαπλό 
ως καθορίζων και ως καθοριζόµενο, ως κάτι δηλ. αναφαίρετο. Με την σηµασία αυτή κάθε έννοια µίας 
καθοριστικής ή συνθετικής ενότητας δεν µπορεί να ισχύει. ∆ιότι εξ’ ορισµού δεν µπορεί να υπάρχει ένα 
οριστικό κέντρο γένεσης και σύνθεσης της πολλαπλότητας των δυνάµεων. Το κέντρο αυτό πρέπει να 
διασπάται συνεχώς, διότι διαφορίζεται συνεχώς. Η σύνθεση είναι και γένεση, η γένεση είναι και 
σύνθεση, αλλά µόνο ως διαφορισµός. Καταλαβαίνουµε λοιπόν γιατί κατά τον Nietzsche δεν δύναται να 

                                                 
136 K. H. Volkmann-Schluck, Leben und Denken, σελ. 78-79, Vitorio Klostermann, Frankfurt a. M., 1968  
137 G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, σελ.133, Αθήνα 2002 
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θεωρηθεί η συνείδηση ως το συνθετικό κέντρο καθορισµού και συγκρότησης των δυνάµεων. Πρέπει 
αντιθέτως και η ίδια αυτή να τεθεί εντός της γενετικής αρχής και άρα εντός της κριτικής. Αν η 
συνείδηση θεωρήθηκε ως τώρα µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο ως το κέντρο του καθορισµού της 
σύνθεσης, αυτό οφείλεται στον γενο-λογικό ορισµού του όντος και στην επακόλουθη σύλληψη του 
γίγνεσθαι των δυνάµεων, ως του πεδίου µεταβολής σαφώς οριοθετηµένων όντων138. Η συνείδηση 
πάντοτε έβρισκε µπροστά της µία πολλαπλότητα όντων και έτσι η σύνθεση αυτής της πολλαπλότητας 
έπαιρνε αναγκαστικά τα χαρακτηριστικά της διάκρισης µεταξύ υπόστασης (ή υποκειµένου) και 
κατηγορήµατος. Ο τρόπος αυτός σύνθεσης αποτελεί φυσικά ενέργηµα της συνείδησης. Από την στιγµή 
όµως που το ον ορίζεται γενο-λογικά, ως Πράγµα, ως ενότητα, ο τρόπος αυτός σύνθεσης φαίνεται ο 
µόνος δυνατός και κατά συνέπεια η συνείδηση εκλαµβάνει τους όρους της ως τους µόνους συνθετικούς 
όρους. Η ίδια διεργασία λαµβάνει χώρα στην θεµελίωση της res cogitans, η ίδια και κατά την 
θεµελίωση του συστήµατος των Μονάδων. Παντού βρίσκουµε µπροστά µας συνειδησιακούς και 
έλλογους όρους, κάθε συνθετική ενότητα εδράστηκε ως τώρα σε αυτούς. Οι όροι αυτοί τώρα πρέπει να 
επαναπροσδιοριστούν. ∆εν υπάρχει ον σηµαίνει ταυτόχρονα πως δεν υπάρχει κέντρο συνθετικής 
ενότητας. Η δυναµική αρχή της βούλησης για δύναµη δεν εντοπίζεται εντός των ποσοτήτων της 
δύναµης. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι και η νιτσεϊκή αρχή εδράζεται στον γενο-λογικό ορισµό, και ότι 
κατά συνέπεια είναι µία λέξη για το Είναι ως ens metaphysicum. Η δυναµική αρχή της βούλησης για 
δύναµη αντιθέτως εδράζεται στην σχεσιακότητα των δυνάµεων και άρα στην διάκρισή τους, στην 
εναντιότητά τους, στην ανισότητά τους. Η δυναµική αρχή στον Nietzsche έχει τελικά την σηµασία της 
εσωτερικής σύστασης των διαφορών της δύναµης. Είναι λοιπόν η λέξη για την ενδογενή γένεση και 
σύνθεση των δυνάµεων στην βάση, όχι κάποιου όντος, αλλά στην βάση της διαφοράς της δύναµης. Η 
αρχή αυτή είναι δηλ. συγκροτητικός όρος της δύναµης πριν συσταθεί το ον, ή µάλλον συνεπάγεται πως 
η γένεση και η σύνθεση της δύναµης καταργεί οριστικά το ον και την έννοια του Όντος ως συστατικής 
του Είναι. ∆ιότι δεν υφίσταται πλέον καµία ενότητα και κανένας τόπος για την παραδοχή µίας ενότητας. 
      Αυτό που µένει να δούµε σε αυτό το κεφάλαιο ακόµα είναι η πηγή του γενο-λογικού ορισµού. 
Έχουµε δει µέχρι στιγµής ότι η ιδέα του όντος και της ενότητάς του εδράστηκε στην συνείδηση και τους 
όρους της. Είναι εν τέλει η συνείδηση αυτό µας παραπλάνησε ως προς τους πραγµατικούς όρους 
σύνθεσης των δυνάµεων; Η κριτική σκέψη του Nietzsche δεν θα γίνει κατανοητή ως προς αυτό το 
ζήτηµα αν δεν εξετάσουµε την κριτική του στον Schopenhauer και την σηµασία που εν τέλει έχει για 
τον Nietzsche η µεταφυσική της βούλησης. Στην µεταφυσική της βούλησης η πηγή του γενο-λογικού 
ορισµού αποκαλύπτεται στην πραγµατική της ποιότητα. 
 
 
 

δ) Κορύφωση της ηθικής συνείδησης: Η απαξίωση της ζωής από την µεταφυσική θεωρία της 

Βούλησης 
 

      Είδαµε πως η κριτική πραγµάτευση της νεώτερης µεταφυσικής από τον Nietzsche κατέληξε στο 
συµπέρασµα πως κάθε έννοια µίας υπόστασης εδράζεται εν τέλει στην ανοµολόγητη και αναπόδεικτη 
παραδοχή ενός βουλητικού κέντρου καθώς επίσης και στην έννοια της ελεύθερης βούλησης. Η έννοια 
του υποκειµένου ήταν αυτή που αποτελούσε το πρότυπο για την παραδοχή ενός ύστατου και 

                                                 
138 Η κριτική του Nietzsche αφορά εποµένως µε τον ίδιο τρόπο και την παραδοσιακή έννοια του Είναι και την αντίστοιχη του 
Γίγνεσθαι, όπως και του Βούλεσθαι. ∆εν είναι η έννοια του Είναι το πρόβληµα, αλλά η θεµελίωση του Είναι στην έννοια του 
Όντος ως ενότητας, και αυτή η σύλληψη ενυπάρχει µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις παραδοσιακές µεταφυσικές έννοιες. Ούτε 
το υποκείµενο είναι το πρόβληµα, ούτε καν η ψυχή. Το πρόβληµα είναι ο καθορισµός των εννοιών αυτών στην βάση του 
γενο-λογικού ορισµού και άρα, όχι ο εξοβελισµός τους, αλλά ο επαναπροσδιορισµός τους.  



 72 

θεµελιακού κέντρου κάθε δύναµης και κάθε πράξης. «Έχουµε δανειστεί την έννοια της ενότητας από την 
έννοιά µας του Εγώ -το παλαιότερο άρθρο της πίστης µας»139. Η θεµελιακή για την µεταφυσική διάκριση 
µεταξύ ουσίας και κατηγορήµατος ανάγεται σε µία πρωταρχική πλάνη: οι µεταφυσικοί φροντίζουν να 
αποδίδουν την δύναµη στην βούληση ως το κατηγόρηµά της. Μέσω του γενο-λογικού ορισµού 
συλλαµβάνουν το εκάστοτε ον µε την έννοια του βουλητικού κέντρου και κατ’ επέκταση εκλαµβάνουν 
την βούληση ανθρωποµορφικά, ως αυτό που επιθυµεί την δύναµη. Αυτό φανερώνεται και στην έννοια 
της κίνησης, όπου η µεταβολή συνίσταται σε επιδράσεις µεταξύ οντοτήτων. Και ως ύστατη οντότητα 
θεωρείται η βούληση. Θα στραφούµε τώρα στην µεταφυσική εκείνη θεωρία, στην οποία κορυφώνεται η 
σύλληψη της βούλησης βάσει του γενο-λογικού ορισµού και αποκαλύπτεται ο θεµελιώδης ρόλος που 
κατέχει σύµφωνα µε τον Nietzsche η ηθική συνείδηση. 
      Ο Schopenhauer αρνήθηκε τόσο την τελολογική όσο και την µηχανική αρχή, καθόσον οι αρχές 
αυτές αδυνατούν να εξηγήσουν την πραγµατική διεργασία που λαµβάνει χώρα σε κάθε αντίθεση και 
σύγκρουση των δυνάµεων. Με αυτή την σηµασία η φιλοσοφία του µένει µονάχα εν µέρει πιστή στον 
καντιανό υπερβατολογικό ιδεαλισµό. Στην περιοχή της φύσης δεν υφίσταται καµία δυνατότητα για την 
θεµελίωση µίας έννοιας ελευθερίας της βούλησης. Τα πάντα καθορίζονται βάσει της µηχανικής 
αναγκαιότητας, άρα σύµφωνα µε την αρχή του αποχρώντος λόγου. Η γνώση της φύσης και των νόµων 
της δεν µπορεί να σηµαίνει τίποτε άλλο από µία διαµεσολάβηση. ∆εν υφίσταται άµεση γνώση στην 
φυσική έρευνα. Η σκέψη αυτή ανάγεται βέβαια στην αντίληψη ότι ο πυρήνας του ιδεαλισµού, έτσι όπως 
αυτός διατυπώθηκε για πρώτη φορά στην καρτεσιανή θεωρία του εγώ, συνίσταται στην 
παραστασιακότητα. Και αυτή είναι µία άποψη που µοιράζονται από κοινού ο Schopenhauer µε τον 
Kant, και πάνω σε αυτήν θεµελιώνουν την κριτική τους στην ορθολογική έννοια της ψυχής. Ο  
Schopenhauer ακολουθεί τον Kant στην άποψη πως, η καρδιά της φιλοσοφίας εκείνης που ερευνά την 
κανονικότητα των νόµων από την πλευρά της παράστασης, πρέπει να συνίσταται στην εδραίωση µίας 
θεωρίας για την υπερβατολογική υποκειµενικότητα. Η έννοια «Νόµος», παρά την υποκειµενική της πηγή, 
αναφέρεται εποµένως σε µία ακατάλυτη κανονικότητα. Ο έµµεσος χαρακτήρας της γνώσης  
συνεπάγεται ταυτόχρονα όµως και το καθεαυτό Είναι κάθε αντικειµένου της. Ο Kant παραιτήθηκε 
οριστικά από αυτή την άλλη όψη που συνεπάγεται η παράσταση, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον 
αντινοµικό χαρακτήρα κάθε ως τότε έλλογης γνώσης που επιχείρησε να συλλάβει τον κόσµο στην 
απόλυτη ολότητά του. Ο Schopenhauer διαφοροποιείται πλήρως τώρα από την καντιανή φιλοσοφία, 
όταν επιχειρεί να θεµελιώσει αυτή την έννοια του καθεαυτού Είναι και µάλιστα να την ορίσει καθ’ ύλην 
(sachlich). Για να το καταφέρει όµως αυτό έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να τοποθετήσει την 
υπερβατολογική του θεωρία στον δρόµο της µεταφυσικής του Leibniz. Έπρεπε δηλ. να αναγάγει τον 
απόλυτο συσχετισµό, τον οποίο συνεπάγεται η νεώτερη έννοια του όντος, σε µία ενδογενή ορµή ή 
δύναµη. Καθόσον όµως ανάµεσα στον Leibniz και στον Schopenhauer τοποθετείται η καντιανή κριτική 
της ορθολογικής ψυχολογίας, αυτή η σύνθεση της δυναµικής αρχής µε τα υπερβατολογικά πλαίσια που 
επιχειρεί ο Schopenhauer δεν µπορούσε παρά να οδηγήσει στην µετατόπιση της υπερβατολογικής 
θεωρίας του υποκειµένου από τον έλλογο χαρακτήρα κάθε παραστασιακής φύσης προς την βούλησή 
της. Εκτρέπεται έτσι πλήρως η σηµασία που είχε στον Kant η έννοια του «φαίνεσθαι». Φαίνεσθαι 
σηµαίνει τώρα για τον Schopenhauer το υπερβατολογικό στοιχείο, ως τον περιοριστικό όρο της γνώσης. 
Η δυναµική αρχή απαιτεί µία θεωρία του Εγώ, η οποία δεν θα στέκει στην ανάλυση των γνωστικών του 
ικανοτήτων, αλλά θα προχωράει έτσι προς το ανυπόθετο. ∆ιότι η σύλληψη των νοητικών ικανοτήτων 
στην βάση µίας ενδογενούς δυναµικής διεργασίας απαιτεί την αναίρεση των υπερβατολογικών όρων, ως 
προς την αυστηρή αντικειµενικότητα που τους απέδωσε η κριτική φιλοσοφία του Kant. Η δυναµική 
αρχή εγγυάται την παράγωγη και δευτερογενή φύση των υπερβατολογικών όρων, και υπονοµεύει την 
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αντικειµενική γνώση που εδράστηκε στην υπερβατολογική τους παραγωγή, χάριν της ανάδυσης µίας 
νέας µεταφυσικής σύλληψης του Όλου.  
      Η σύλληψη της βούλησης ως την καθεαυτή πλευρά της παράστασης του όντος αποτελεί για τον 
Nietzsche ένα τερµατικό όριο της µεταφυσικής σκέψης, το οποίο αν κατανοηθεί στο σύνολο των 
προϋποθέσεών του θα πρέπει να αναιρεθεί ως προς την όλη δοµή των ισχυρισµών του. Ένα 
χαρακτηριστικό της µεταφυσικής της βούλησης αποτελεί το πόσο άµεσα διαγράφονται οι ηθικές της 
επιπτώσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό όµως πηγάζει κατευθείαν από την ίδια την δοµή αυτής της 
µεταφυσικής σκέψης. Κατά πόσον µία κριτική στην βάση της φιλοσοφίας του Schopenhauer (την 
απόλυτη ενότητα ως το κύριο χαρακτηριστικό του βούλεσθαι) µπορεί να φέρει στο φως περισσότερα 
στοιχεία για την ηθική συνείδηση, τον θεµελιακό ρόλο της οποίας η νιτσεϊκή κριτική επικαλείται; 
      Η βούληση, ως µεταφυσική αρχή, σηµαίνει για τον Schopenhauer το δίχως όρους Είναι. Κατά 
συνέπεια η αρχή αυτή δηλώνει τον αντίθετο πόλο της πολλαπλότητας των όντων. Η µεταφυσική αρχή 
δηλώνει την απόλυτη ενότητα και µπορούµε να συνοψίσουµε ως εξής το επιχείρηµά του για την 
διαπίστωση αυτή: Ο φαινοµενικός κόσµος των όντων, το πεδίο δηλ. αυτό των όντων που 
συλλαµβάνεται στα πλαίσια της παράστασης, δεν αποτελεί τίποτε άλλο από το αποτέλεσµα µίας 
απίστευτα εκτεταµένης σχεσιακότητας µεταξύ οντοτήτων. Πρόκειται για την αµοιβαία επίδραση των 
όντων µεταξύ τους, και µε τον όρο «ζωή» εκφράζει ο Schopenhauer την αρχή του principium 
individuationis. Κάθε ον πρέπει να εκληφθεί ως κάτι ατοµικό και καµία ατοµικότητα δεν δύναται να 
συσταθεί διαφορετικά πέρα από την συσχέτισή της µε πλήθος άλλων. Κάθε συσχέτιση όµως εδράζεται 
ως προς την γνώση της ουσίας της στην συσχέτιση µεταξύ υποκειµένου και αντικειµένου. Γι’ αυτό και 
το υποκείµενο κατέχει µία προτεραιότητα εντός του πεδίου των όντων. ∆εν είναι απλά ότι µόνο σε αυτό 
αντανακλάται η ζωή, αλλά κυρίως ότι σε αυτό εµφανίζεται η επίγνωση της ύπαρξης µίας ουσιαστικής 
πλευράς του όντος πέρα από την υπό όρους σύλληψή του. Ο χώρος, ο χρόνος, η αιτιότητα αποτελούν 
απλά µορφές της παράστασης, που µε την αναλυτική του υπερβατολογικού εγώ αποδείχνονται ως 
«πλήρως ανεξάρτητες από τα αντικείµενα». Το υπερβατολογικό υποκείµενο συνειδητοποιεί λοιπόν ότι η 
γνώση του περιορίζεται στο «πως» της παράστασης και δεν αφορά το «τι» αυτής. Το «τι» όµως της 
παράστασης θα πρέπει κατ’ ανάγκην να υποτεθεί διότι δεν θα υπήρχε και το «πως». 
 

«Αν δεν είναι λοιπόν τα αντικείµενα που εµφανίζονται υπό τις µορφές της παράστασης σκέτα φαντάσµατα και αν 
έχουν µία πραγµατική σηµασία, πρέπει να δηλώνουν την ύπαρξη ενός «κάτι», πρέπει να είναι η έκφραση ενός 
«κάτι», το οποίο δεν είναι και αυτό µε την σειρά του αντικείµενο, παράσταση, ένα κάτι απλά και µόνο σχετικό, δηλ. 
κάτι το οποίο θα υπήρχε µόνο για το υποκείµενο. Αλλά θα ήταν κάτι το οποίο δεν συναρτάται από έναν ουσιαστικό 
για αυτό όρο, δηλ. δεν θα ήταν παράσταση, παρά ένα πράγµα καθεαυτό»140.                                 

   

Οι όροι της παράστασης αποτελούν κατά τον Schopenhauer τους υπερβατολογικούς όρους του όντος και 
γι’ αυτό εποµένως δεν εκφράζουν το «τι» της παράστασης, την περιεχοµενική και καθεαυτή δηλ. 
πλευρά της. Αυτό στο οποίο θέλει να καταλήξει εποµένως ο Schopenhauer είναι ότι η καθεαυτή πλευρά 
του όντος δεν υπόκειται σε όρους , εποµένως δεν υπόκειται σε κανέναν συσχετισµό. Ο συσχετισµός 
είναι άρρηκτα δεµένος µε την φαινοµενική πλευρά του όντος και αυτό προβάλλει καθαρά στο οριακό 
σηµείο των δύο πλευρών του Είναι, δηλ. στην αυτογνωσία του υποκειµένου. Το υποκείµενο κατανοεί 
µία διπλή του παρουσία στην γνώση. Αποτελεί δηλ. αφενός ένα αντικείµενο της παράστασης όπως κάθε 
άλλο και αφετέρου τον όρο της γνώσης του ως αντικείµενο. Μέσω της αυτογνωσίας µας κατανοούµε 
ότι κάθε εξαρτηµένο σε όρους της παράστασης ον δεν µπορεί παρά να είναι κάτι σχετικό και παράγωγο. 
Το καθεαυτό Είναι διαφεύγει κάθε όρου, αποτελεί το ανυπόθετο και γι’ αυτό το απόλυτο. Αν είναι όµως 
δυνατόν να υπάρξει µία απόλυτη, και όχι σχετική πλευρά του Είναι, τότε αυτή µπορεί να υπάρξει µόνο 
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ως αυτό που δεν ανάγεται σε κανέναν συσχετισµό. Και αυτό που δεν ανάγεται σε συσχετισµό δεν 
µπορεί να αναχθεί σε καµία πολλαπλότητα. Αποτελεί εποµένως µία πρωταρχική ενότητα. Το 
χαρακτηριστικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Schopenhauer είναι εποµένως η εφαρµογή της 
υπερβατολογικής υποκειµενικότητας για την κατάδειξη µίας µεταφυσικής αρχής. Η αρχή αυτή διαφεύγει 
του πλέγµατος των συσχετισµών και άρα των υπερβατολογικών όρων, κάτι που συνεπάγεται κατά τον 
Schopenhauer δύο θεµελιακά της στοιχεία. Ότι αποτελεί την καθ’ ύλην πλευρά του Είναι, καθώς επίσης 
και ότι αποτελεί µία ακατάλυτη ενότητα. 
      Και τώρα στρεφόµαστε στις ηθικές συνέπειες της µεταφυσικής ενότητας της βούλησης. Ο Simmel 
τονίζει πολύ σωστά ότι από την στιγµή που η µεταφυσική ενότητα κατανοείται ως βούληση, ολόκληρη η 
θεωρία διαποτίζεται αναπόφευκτα από ένα πεσιµιστικό µοτίβο141. Κατανοούµε δηλ. ότι εάν η δύναµη 
(και κάθε ποσότητα δύναµης) αποδίδεται ως κατηγόρηµα στην µεταφυσική ουσία της βούλησης, 
είµαστε αναγκασµένοι να καταλήξουµε στον µάταιο χαρακτήρα της ύπαρξης. Από την στιγµή που η 
ζωή και άρα οι εναντιότητες των δυνάµεων ταυτίζονται  µε την εξωτερίκευση αυτής της βουλητικής 
ενότητας, τότε είναι αναπόφευκτη η κρίση για την µαταιότητα της ζωής στο σύνολό της. Καταλήγουµε 
λοιπόν στην τελική εξισορρόπηση της δύναµης και άρα στην µηδαµινότητα της αξίας της. Λείπει το 
διαφορικό στοιχείο και εποµένως κάθε «προς τι;» της βούλησης και της δύναµης. Η εξωτερίκευση της 
δύναµης µάλιστα και η σχέση της µε την βούληση περιγράφεται ως οδύνη, ως το κατεξοχήν κακό 
στοιχείο. Όχι µόνο κάθε διαφορικό στοιχείο της δύναµης και άρα κάθε πλαστικό στοιχείο του 
βούλεσθαι εξαφανίζεται, αλλά αναδύεται τώρα και η προτροπή για διαρκή προσπάθεια αποµάκρυνσης 
της δύναµης από το βούλεσθαι, ώστε το βούλεσθαι να εκµηδενιστεί. Να εκµηδενιστεί το βούλεσθαι για 
να εκµηδενιστεί η ζωή της οδύνης. Εδώ λοιπόν προστίθεται άλλο ένα στοιχείο για την δράση της ηθικής 
συνείδησης εντός του γενο-λογικού ορισµού. Με την µεταφυσική ενότητα της βούλησης βλέπουµε ότι, 
όχι µόνο δεν υφίσταται προτεραιότητα της βούλησης έναντι της συνείδησης, όπως νόµιζε ο 
Schopenhauer, αλλά σε αυτόν τώρα φανερώνεται η πραγµατική διάσταση της βουλητικής ενότητας, την 
οποία όπως είδαµε κατά τον Nietzsche προϋπέθετε η µεταφυσική σε κάθε έννοια υπόστασης και κυρίως 
στην έννοια του υποκειµένου (µε την θεωρία του σκεπτόµενου εγώ). Με τον Schopenhauer γίνεται 
φανερό ότι εν τέλει η έννοια της βούλησης ως ενότητας υποτάσσεται πλήρως στην συνείδηση και 
αποτελεί µάλιστα εξ’ ολοκλήρου δηµιούργηµά της. Κάθε βούλεσθαι, κάθε σκοπός και κάθε ηθική κρίση 
εδράστηκαν µέχρι στιγµής σε ένα εγώ που όριζε όλες αυτές τις έννοιες µε βάση πάντα το δικό του 
συνθετικό πρότυπο ενότητας. Παρότι λοιπόν ο Nietzsche κατέδειξε πως η νεώτερη µεταφυσική της 
υποκειµενικότητας εδράζεται σε µία εσφαλµένη παραδοχή για την ύπαρξη ενός βουλητικού κέντρου και 
µίας βουλητικής ενότητας, δεν πρέπει να συµπεράνουµε ότι η βούληση είναι το πρωταρχικό πεδίο 
σύστασης του όντος. ∆ιότι εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε την πραγµατική θεωρία του βούλεσθαι, αλλά 
µε την παραχάραξη του βούλεσθαι και του γίγνεσθαι των δυνάµεων από την πλευρά της συνείδησης. Η 
σκοπιά της συνείδησης ήταν πάντα κατά τον Nietzsche η κυριαρχική σκοπιά σε κάθε φιλοσοφείν. Η 
συνείδηση ήταν πάντοτε το πρωταρχικό στοιχείο σύστασης του όντος, η έννοια του όντος είναι η 
έκφραση της κυριαρχικής δύναµης της συνείδησης. Και όπως είδαµε η θεωρία της βούλησης για 
δύναµη συνεπάγεται πως κάθε δύναµη εκβάλλει σε µία συγκεκριµένη ποιότητα. Ποια είναι η ποιότητα 
και άρα η αξία της κυρίαρχης δύναµης «συνείδηση»; Αυτό θα φανεί παρακάτω στην πλήρη 
πραγµάτευση της ηθικής συνείδησης στην µεταφυσική του Schopenhauer.  
      Ο Schopenhauer, πρώτος από τους φιλοσόφους, κατανόησε την προτεραιότητα της ζωής έναντι της 
έλλογης σκέψης. Αυτό σηµαίνει πως είδε την συνολική ανάπτυξη του Λόγου και της συνείδησης ως 
απόρροια του ίδιου του βούλεσθαι, που δεν είναι παρά ένα βούλεσθαι την ζωή. Οι όροι της σκέψης 
συνιστούν την σχετική συγκρότηση του όντος ως µίας ζωντανής ουσίας. Ο ουσιαστικός προσδιορισµός  

                                                 
141 G. Simmel, Schopenhauer und Nietzsche, [Σοπενάουερ και Νίτσε], σελ. 235, Gesamtausgabe, Band X, suhrkamp, 1995, 
[1907]     



 75 

συγκρότησης του όντος όµως δεν έχει κανένα έλλογο χαρακτηριστικό, είναι µία τυφλή ενδογενής 
βουλητική και ταυτόχρονα δυναµική ορµή. Στην ουσία του βούλεσθαι είναι η πολλαπλή διάσπασή του 
σε απειρία συσχετιζόµενων δυνάµεων, δηλ. η εξωτερίκευσή του ως «ζωή». Σε αυτό έγκειται και η 
οδύνη που συνοδεύει το βούλεσθαι. Η ενότητά της είναι αδιαχώριστη από την διάσπασή της σε ένα 
απέραντο πλέγµα αντιθετικών δυνάµεων. Η ίδια δηλ. η βούληση φέρει εντός της την αντίφασή της και 
µάλιστα ως την ίδια την έκφραση της ουσίας της. Στην ουσία δηλ. της βούλησης ανήκει η αντίθεση µε 
τον εαυτό της εις το διηνεκές.  Η απόφαση της πνευµατικής ζωής για την εµπειρική ευτυχία ή την 
αγιότητα είναι έκφραση αυτής της ίδιας της αντίφασης του βούλεσθαι µε τον εαυτό του, µία αντίφαση 
που µόνο περιστασιακά και φαινοµενικά µπορεί να λυθεί µε την άρση κάθε βούλεσθαι, και άρα κάθε 
ζωής. Ένας τόνος αισιοδοξίας που θα µπορούσε να εισέλθει σε αυτή την θεωρία, η οποία τουλάχιστον 
µας υποδεικνύει την φαινοµενική παρουσία του θανάτου και την αιωνιότητα της ζωής, αφανίζεται 
σχεδόν αµέσως όταν αυτή η αιωνιότητα αποτελεί µία αιώνια παρουσία της οδύνης και της πρωταρχικής 
αλύτρωτης αντίφασης. 
      Πως είναι λοιπόν δυνατόν να έχει δίκιο ο Nietzsche όταν ισχυρίζεται πως και εδώ ακόµη η 
συνείδηση είναι η κυριαρχική δύναµη και µάλιστα πιο κυριαρχική από οποιοδήποτε άλλο µεταφυσικό 
σύστηµα; Τόσο κυριαρχική µάλιστα που µας φανερώνει το µυστικό της: την ποιότητά της δηλ. ως 
δύναµη και άρα την αξία της. Πρέπει να αναλύσουµε λοιπόν εδώ τον πυρήνα της νιτσεϊκής κριτικής 
στον Schopenhauer, µία κριτική που έχει ζωτική σηµασία για την κατανόηση της άποψης του Nietzsche 
για την πραγµατική ουσία της µεταφυσικής της ίδιας. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι η 
µεταφυσική βούληση εκλαµβάνεται πάνω απ’ όλα ως το κέντρο κάθε ενέργειας. Ο Schopenhauer 
συγκαταλέγει ολόκληρο το συνειδητό πεδίο στο βούλεσθαι επειδή ακριβώς το συλλαµβάνει ως ένα 
πεδίο έλλογων λειτουργιών και ενεργειών. Κάθε πράξη προϋποθέτει ένα βουλητικό κέντρο, η ενότητα 
του βούλεσθαι είναι καθολικού εποµένως χαρακτήρα. Κάθε δραστηριότητα ανάγεται στο βούλεσθαι. Η 
πραγµατική δραστηριότητα της συνείδησης τώρα ανάγεται σε µία πράξη υπηρεσίας προς το βούλεσθαι, 
η συνείδηση ενεργεί «προς όφελος των σχέσεών του µε τον εξωτερικό κόσµο»142. Οφείλουµε να 
προσέξουµε αρκετά αυτό το σηµείο. Ο Schopenhauer δεν κατανοεί το σκεπτόµενο υποκείµενο ως την 
σε κάθε αλλαγή παραµένουσα συνθετική ενότητα. Το κατανοεί και έτσι αλλά δευτερευόντως. Το 
πρωταρχικό στοιχείο της υποκειµενικότητας είναι η δραστηριότητά της. ∆εν είναι ο υπερβατολογικός 
της χαρακτήρας κάτι πρωταρχικό και εποµένως δεν είναι η συνθετική της ενότητα κάτι το θεµελιώδες. 
Η ουσία του εγώ είναι η ενέργειά του. Σηµαίνει όµως αυτός ο ουσιαστικός προσδιορισµός του 
υποκειµενικού πραγµατικά ένα βούλεσθαι, ένα ενδογενές κέντρο που δεν ανάγεται σε κανέναν όρο της 
συνείδησης; O Nietzsche πιστεύει ότι αυτός ο προσδιορισµός του βούλεσθαι υπόκειται σε όρους 
αυθεντικά συνειδησιακούς και έτσι η ιστορική και ανατρεπτική σηµασία της φιλοσοφίας του 
Schopenhauer έγκειται σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ο ίδιος νόµιζε. Όχι δηλ. στην 
υπόδειξή του ότι το βούλεσθαι έχει µία κατ’ ουσίαν προτεραιότητα σε σύγκριση µε το συνειδέναι εντός 
του εγώ ή της ψυχής143, αλλά στην κορύφωση της κυριαρχίας των όρων του συνειδέναι πάνω στο Είναι. 
Οι φιλόσοφοι απέδιδαν πάντοτε κάθε πράξη σε ένα βουλητικό κέντρο. Τι σήµαινε όµως πάντοτε αυτό;          
 
«Από τα τρία “εσωτερικά γεγονότα” που µοιάζουν να εγγυώνται την αιτιότητα, το πρώτο και το πιο πειστικό είναι εκείνο της 
βούλησης ως αιτίας. Η σύλληψη της συνείδησης (του «πνεύµατος») ως αιτίας, και αργότερα η σύλληψη του εγώ (του 
υποκειµένου) ως αιτίας είναι απλώς µεταγενέστερα δηµιουργήµατα. Πρώτη έγινε σαν δεκτή σαν δεδοµένη, σαν εµπειρική, η 
αιτιότητα της βούλησης (…). Η πιο παλιά και ανθεκτική ψυχολογία ήταν αυτή που δρούσε εδώ και δεν ασχολούταν µε 
τίποτε άλλο: ό,τι συνέβαινε ήταν γι’ αυτήν µία πράξη, κάθε πράξη ήταν γι’ αυτήν το αποτέλεσµα µίας βούλησης. Με αυτή 
την ψυχολογία ο κόσµος έγινε ένα πλήθος πραττόντων. Ένας πράτων (ένα υποκείµενο) κινούταν κάτω από ό,τι συνέβαινε. Ο 
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143 Ό. π., τόµος ΙΙ, §18, σελ. 257 
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άνθρωπος µέσα από τον εαυτό του πρόβαλε προς τα έξω τα τρία “εσωτερικά του γεγονότα”, αυτά δηλ. στα οποία πίστευε 
περισσότερο: την βούληση το πνεύµα, το εγώ. Πήρε την έννοια του όντος από την έννοια του εγώ. Έθεσε τα «πράγµατα» ως 
«όντα», σύµφωνα µε την έννοιά του εγώ ως αιτίας (…). Το Πράγµα το ίδιο για να το πω άλλη µια φορά, η έννοια του 
πράγµατος είναι µία απλή αντανάκλαση της πίστης στο εγώ ως ουσίας»144.  
 

Η δραστηριότητα εποµένως δεν αποτελεί απόρροια ενός πρωτογενούς βουλητικού κέντρου, αλλά µία 
προβολή της συνθετικής ενότητας του εγώ ως του κέντρου κάθε πράξης. Η φιλοσοφία δεν κατάφερε να 
ανακαλύψει την πραγµατική έννοια της βούλησης, ειδικά όταν της απέδιδε την δύναµη ως κατηγόρηµά 
της. Η πλάνη για το βούλεσθαι και για την πράξη εδράζεται στην έννοια του Πράγµατος, στην επινόηση 
δηλ. µίας πλαστής βουλητικής ενότητας. Η ενότητά αυτή πηγάζει από τους κόλπους της συνθετικής 
ενότητας που καθιστά την συνείδηση δυνατή, δηλ. από την έννοια ή καλύτερα από το αίσθηµα του εγώ. 
Η επινόηση της βούλησης ανάγεται εποµένως από τον Nietzsche σε µία πολύ πρωταρχική και γι’ αυτό 
ακαταµάχητη εµπειρία: στην εµπειρία της αµοιβαίας επίδρασης όντων. Αυτή η εµπειρία όµως 
προϋποθέτει το συνθετικό επίπεδο ανάπτυξης της συνείδησης και γι’ αυτό ακριβώς µεταφέρεται από 
την ίδια εντός του γίγνεσθαι, ως του γίγνεσθαι των όντων. Το πρωταρχικό Ον, το εγώ, µεταφέρεται σε 
κάθε δραστηριότητα και την µεταφράζει ως δραστηριότητα που πρέπει να εδράζεται σε βουλητικά 
κέντρα. Η πρωταρχική πράξη σύστασης της συνείδησης, η σύνθεση δηλ. του πολλαπλού στην βάση της 
ενότητας του εγώ, αποτελεί και την ιδρυτική πράξη για την σύσταση της έννοιας της βούλησης. Η 
έννοια της βούλησης, όπως και κάθε άλλη ενότητα που έχει επινοηθεί (π.χ. το άτοµο), αποτελεί µία 
ψυχική ενότητα, µία πρωταρχικά πνευµατική εµπειρία. Στην δραστηριότητα της βούλησης υπάρχει 
εποµένως µία ψυχολογική παρανόηση, η πλάνη της ελεύθερης πράξης. Εδώ ακριβώς ριζώνει άλλωστε 
και η ίδια η ηθική συνείδηση. Η ιδέα της πράξης που κατευθύνεται από ένα συµπαγές κέντρο κρύβεται 
πίσω από τον γενο-λογικό ορισµό του όντος. Σε αυτή την ιδέα είναι που η ηθική συνείδηση επιβάλει 
τους όρους της πάνω στο Είναι µέσω της ενότητας του Όντος. Σε αυτήν ακριβώς την ιδέα θα πρέπει να 
στραφούµε τώρα για να αποκαλύψουµε την επιρροή της ηθικής συνείδησης στην σύγχρονη µεταφυσική. 
Πως θα γίνει αυτό; Θα καταφέρουµε να αποκαλύψουµε αυτή την επιρροή αν σκεφθούµε το γεγονός ότι 
η σύγχρονη µεταφυσική θεµελιώνεται σε τέτοιας πλαίσια που την αναγκάζουν να αρνηθεί την 
ελευθερία της βούλησης. Στο σηµείο λοιπόν εκείνο όπου γίνεται αποδεκτή η δυνατότητα της ελεύθερης 
πράξης, εκεί και µόνο θα µπορέσουµε να ανακαλύψουµε την επιβολή των όρων της συνείδησης επί του 
βούλεσθαι, και να αναδείξουµε την κριτική θέση του Nietzsche ότι δεν είναι η αληθινή θεωρία του 
βούλεσθαι, αλλά µία ηθική ερµηνεία, αυτή που σµιλεύει τις θέσεις της σύγχρονης σκέψης. 
      Μένει λοιπόν να ρωτήσουµε; που ακριβώς εντοπίζεται η αποδοχή της ελευθερίας της πράξης στην 
θεωρία του Schopenhauer; ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο Schopenhauer αρνείται τελείως την ελευθερία 
της βούλησης, τόσο πολύ µάλιστα, που κάπου µέσα στο έργο του επαναλαµβάνει εντυπωσιασµένος το 
σχόλιο του απόλυτου ντετερµινιστή Spinoza για το πέταγµα της πέτρας στον αέρα. Θέλει δηλ. να 
τονίσει ότι η ελευθερία της πράξης πηγάζει από την συνείδηση, και γι’ αυτό ανήκει σε ένα 
µεταγενέστερο συνθετικό και επινοηµένο στάδιο. Αρνείται λοιπόν την ελεύθερη πράξη και άρα την 
παραδοχή της συνείδησης ως το κέντρο στο οποίο εδρεύει το βούλεσθαι. Αυτό συµβαίνει όµως, όχι 
γιατί ο Schopenhauer έχει καταστρέψει τον γενο-λογικό ορισµό. Κάθε άλλο. Συµβαίνει γιατί, όπως 
είπαµε η νεώτερη µεταφυσική θεµελιώνεται σε συγκεκριµένα πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά έχουν 
διαµορφωθεί κυρίως από τον θρίαµβο της φυσικής επιστήµης, και έτσι η µεταφυσική σκέψη 
υποχρεούται να ξεκινήσει από την απόλυτη σχεσιακότητα, ως την πηγή των καταστατικών (a priori) 
όρων των όντων (Relation-alität der Seienden). Σε αντίθεση όµως µε τον Nietzsche, που και ο ίδιος 
ξεκινάει από το επίπεδο των συσχετισµών, η µεταφυσική διατηρεί τον γενο-λογικό ορισµό, 
µεταφέροντάς τον στο Ον από την θεωρία του εγώ. Έρχεται εποµένως πιο κοντά στην αποκάλυψη της 

                                                 
144 Fr. Nietzsche, Λυκόφως των Ειδώλων, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 41, Θεσσαλονίκη, χ.χ.   
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ίδιας και του στόχου της. Στην υπερβατολογική σκοπιά του Schopenhauer αυτή η απόλυτη εναντιότητα 
των δυνάµεων (η έννοια «ζωή» έχει αυτό το νόηµα) περιορίζεται µόνο στο πεδίο του φαινοµενικού και 
του σχετικού. «Σχεσιακότητα» (Relational-ität) στον Schopenhauer σηµαίνει την υπό τους όρους της 
συνείδησης σύσταση του όντος. Η σχεσιακότητα εποµένως είναι απόρροια της προτεραιότητας της 
ταυτότητας και της ενότητας έναντι της διαφοράς. Το Ον προηγείται κάθε συσχετισµού του. Το Ον ως 
προϊόν της σχεσιακότητας τίθεται υπό όρους αναγκαιότητας και δεν µπορεί να εφαρµοστεί καµία 
κατηγορία που να έρχεται σε ρήξη µε αυτήν της αιτιότητας. «Σχεσιακότητα» και άρα ζωή σηµαίνουν 
κατά συνέπεια πλήρη ανελευθερία και αναγκαιότητα. Ο Schopenhauer όµως δεν έχει καταργήσει το ον.  
Αυτό σηµαίνει ότι το Είναι συγκροτείται στην έννοια του όντος και άρα στην προτεραιότητα της 
ταυτότητας, πέραν κάθε σχεσιακότητας. Η υπό όρους παράσταση του όντος οδηγεί αναγκαστικά και 
στην παραδοχή µίας καθεαυτής όψης του Είναι, ειδάλλως τα φαινόµενα θα σήµαιναν «σκέτα 
φαντάσµατα». Το καθεαυτό Είναι δεν αφορά τον συσχετισµό και την πολλαπλότητα, άρα δεν 
εφαρµόζονται σε αυτό οι συνθετικοί όροι της διάνοιας, όπως η αιτιότητα. Η αναγκαιότητα δεν αγγίζει το 
ίδιο το καθεαυτό Είναι. Και να λοιπόν που ανακαλύπτουµε την αποδοχή της ελευθερίας στον 
Schopenhauer και µάλιστα για το ίδιο το Είναι. Αποδεχόταν την ελευθερία για την ίδια την ουσία  του 
όντος, για το Ding an sich. Η Βούληση, ως ουσία, είναι ελεύθερη να εκδηλώνεται πάντοτε ως ζωή145. Τι 
πραγµατικά συµβαίνει εδώ; Η πηγή του γενο-λογικού ορισµού του όντος, δηλ. η συνείδηση, προβάλει 
τον εαυτό της στο ίδιο το Είναι. ∆ιότι είδαµε πως η συνείδηση δεν είναι τίποτε άλλο από την σύνθεση 
του πολλαπλού στην βάση µίας ενότητας, δηλ. του εγώ, και κατά συνέπεια η πρωταρχική αυτή 
δραστηριότητα προβάλλεται, µε βάση αυτό το εγώ, στο είναι του όντος, το οποίο καταλήγει να εκφράζει 
µίαν ενότητα και το ίδιο (Ding).  Φτάνει λοιπόν η ηθική συνείδηση µε τον Schopenhauer στην ταύτιση 
του Όντος µε το Είναι. Το Είναι το ίδιο εκλαµβάνεται ως Πράγµα. Με τον Schopenhauer η ηθική 
συνείδηση εµφανίζεται η ίδια εντός του γενο-λογικού ορισµού µε την ταύτιση  Όντος και Είναι.  
      Μετά από όλα αυτά είναι φανερό ότι πρέπει να θεωρήσουµε τον Schopenhauer, και όχι, όπως 
πίστευε ο Heidegger, τον Nietzsche, ως τον τελευταίο µεταφυσικό. Όχι διότι µόνο στον Schopenhauer 
είναι η ηθική συνείδηση είναι αυτή που διαµορφώνει την θεωρία του. Η τελευταία διαπερνά όλη την 
µεταφυσική από τον Πλάτωνα ίσαµε τον Hegel. Η φιλοσοφία του Schopenhauer πρέπει να θεωρηθεί ως 
τερµατικό στάδιο, διότι µε αυτήν η ηθική συνείδηση εµφανίζεται η ίδια εντός του γενο-λογικού ορισµού 
του όντος, ταυτίζοντας το Ον µε το Είναι. Μία διεργασία που ετοιµαζόταν ήδη από τον Descartes µε την 
τοποθέτηση του εγώ, ως res cogitans, στην θέση του πρώτου υποκειµένου. Προβάλει δηλ. µε τον 
Schopenhauer η ηθική συνείδηση τους όρους της σε όλο το φάσµα του Είναι. Η ηθική συνείδηση δεν 
είναι απλά αυτό το επιφαινόµενο συνθετικών διεργασιών όπως νόµιζε ο ίδιος. Είναι η πρωτογενής πηγή 
του όντος και δεν θα έπρεπε να είχε δεχτεί τόσο αψήφιστα την έννοια του Ding an sich, εξαιρώντας την 
από το κριτικό υπερβατολογικό πλαίσιο. Ο Schopenhauer πλήρωσε πολύ ακριβά το ότι δεν είδε 
ξεκάθαρα πως το θεµέλιο της υπερβατολογικής φιλοσοφίας είναι η (υπερβατολογική) υποκειµενικότητα 
και όχι το Ding an sich, ή –κάτι που γι’ αυτόν σηµαίνει το ίδιο- η θεµελίωση του αισθητού πεδίου ως 
φαινοµενικότητα

146. Σε αυτήν την ταύτιση του Όντος µε το Είναι, η οποία σηµαίνει την αποκορύφωση 
της ηθικής συνείδησης εντός της δυτικής φιλοσοφίας, µας αποκαλύπτεται ο πραγµατικός της στόχος: 
Να κριθεί η ζωή, να επιβληθεί η ηθική κρίση για την ζωή πάνω στην ζωή. Εδώ αποκαλύπτεται όµως και 
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καθεαυτό».   



 78 

ο βαθιά αντενεργός χαρακτήρας της ηθικής συνείδησης. Η ποιότητά της είναι η άρνηση του διαφορικού 
στοιχείου που συνεπάγεται το έλκεσθαι ως βούλεσθαι. Αρνείται την διαφορά που γεννάει την ζωή, 
επιθυµεί την δική της κυριαρχία µεν (αφού κάθε δύναµη είναι βούληση για δύναµη ακόµη και η 
αρνητική), αλλά αρνούµενη την διαφορά των άλλων δυνάµεων. ∆εν θέλει να ενσωµατώσει την διαφορά 
και να µεγιστοποιήσει την δύναµή της, αλλά θέλει να εξαλείψει την διαφορά. Έτσι όµως εξαλείφει την 
ζωή. Άρα η κυριαρχία της δεν έχει ως νόηµα την µεγιστοποίηση της δύναµης, αλλά την 
καταβαράθρωση των απαιτήσεων της δύναµης. Η κυριαρχία της ηθικής συνείδησης είναι η κυριαρχία 
της αδυναµίας. Με αυτό το νόηµα πρέπει να ερµηνευθεί η άποψη του Nietzsche ότι στο ηθικό 
υποκείµενο εκφράζεται ένας τύπος εκφυλισµού και αδυναµίας147. ∆ιότι η ηθική συνείδηση του προσφέρει 
την µορφολογία της αρνητικής πλευράς της Βούλησης για ∆ύναµη.  
       

 
 

δ) Η αντι-µεταφυσική σύλληψη του Nietzsche: Η Βούληση για Αλήθεια  

 

      Παράλληλα µε την κορύφωση της ηθικής συνείδησης στον Schopenhauer, φτάνει στο 
αποκορύφωµά της και η κριτική του Nietzsche στην µεταφυσική, όταν υποδεικνύει τον ηθικό 
χαρακτήρα της αλήθειας. Οι «ανώτερες αξίες» αποτελούν το απόσταγµα αυτής της ηθικής παραχάραξης 
του έλκεσθαι των βουλήσεων- προς - δύναµη, και εποµένως εκφράζουν τον µεγάλο κίνδυνο άρνησης της 
ζωής, του διαφορικού της στοιχείου, και την επιβολή της ηθικής κρίσης για την ζωή πάνω στην ζωή. 
Πως µπορεί µία µεµονωµένη ποιότητα της ζωής να επιβληθεί πάνω σε όλες τις άλλες και να τις κρίνει; 
∆εν θα σήµαινε αυτό ότι στην πραγµατικότητα αρνείται όλες τις ποιότητες χάριν του µηδενός; ∆εν 
αρνείται και την δική της ποιότητα µέσα στην άρνησή της, αφού δεν είναι τίποτε δίχως τις άλλες; Η  
βούληση για ζωή του Schopenhauer εκφράζει πλήρως την καθυπόταξη του έλκεσθαι των δυνάµεων στην 
ηθική συνείδηση. Το Ον ταυτίζεται µε το Είναι, όµως αυτό το Είναι είναι το βούλεσθαι έτσι όπως το 
σκιαγραφεί η ηθική συνείδηση. Το Είναι του όντος, η έννοια δηλ. της αλήθειας που εδραιώνεται µε την 
ηθική συνείδηση, φανερώνεται στον πραγµατικό του χαρακτήρα µε την κατάργηση του διαφορικού 
στοιχείου του βούλεσθαι και µε την αναγωγή του βούλεσθαι (ως ελευθερία που οδηγεί στην ηθική 
κρίση επί του Όλου της ζωής) στο µετουσιωµένο γενο-λογικό ον, δηλ. στο ηθικό υποκείµενο. ∆εν είναι 
καθόλου τυχαίο ότι στον Schopenhauer το υποκείµενο αναγκάζεται (ως µοναδική του δυνατότητα) να 
αρνηθεί την σωµατικότητα, κάθε βούλεσθαι και κάθε Είναι, κάθε νόηµα εντός του Είναι. ∆εν είναι 
επίσης τυχαίο ότι η ύστατη έλλογη πράξη είναι η άρνηση της ζωής, ως άρνηση της βούλησης, ως 
άρνηση δηλ. αυτού του στοιχείου, στο οποίο ανάγεται το διαφορικό των δυνάµεων και ο πλουραλισµός 
τους. Η ηθική συνείδηση είναι ταυτόσηµη µε το πραγµατικό νόηµα της άρνησης, δηλ. µε την άρνηση 
των αντιθέσεων της ζωής από την σκοπιά της ηθικής κρίσης του Όλου. Το Όλον αναιρεί την διαφορά 
και καταστρέφει την αξία. Η θεωρία του Schopenhauer είναι εποµένως ο πραγµατικός µηδενισµός. Ο 
µηδενισµός ολοκληρώνεται σε αυτόν, όχι όµως ως ανορθολογισµός, αλλά ως ύστατη εφαρµογή του 
έλλογου χαρακτήρα της συνείδησης: και αυτή είναι η άρνηση της ζωής, η άρνηση κάθε αξίας εντός του 
Είναι. 
      Το ιδεώδες της αλήθειας είναι µία Βούληση για Αλήθεια, ένα εγχείρηµα καθυπόταξης του Είναι 
στην συνείδηση. Μία καθυπόταξη, που παίρνει την µορφή της καθυπόταξης του Είναι στην ηθική κρίση 
της συνείδησης για την ζωή, η οποία λαµβάνει χώρα από την σκοπιά του Όλου. Η ηθική συνείδηση 
στόχευσε στην διάκριση του βούλεσθαι από την δύναµη, κάτι που επιτεύχθηκε µε επιτυχία στον γενο-
λογικό ορισµό του όντος. Κορυφώθηκε, όµως, η ίδια στην ταύτιση του Όντος ως βούλεσθαι (δηλ. της 
ηθικής συνείδησης) µε το Είναι. ∆ιότι εκεί επιτεύχθηκε πλέον ο µέγιστος στόχος. Το πέρασµα δηλ. από 
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την απλή διάκριση της βούλησης από την δύναµη στην άρνηση της δύναµης από την βούληση. Και έτσι 
έγινε σε όλους φανερή η πραγµατική ποιότητα αυτής της Βούλησης για Αλήθεια και το νόηµά της. Η 
ποιότητά της είναι η Άρνηση, και το νόηµά της είναι το µηδέν. Η ποιότητά της όµως είναι το Μηδέν, ως 
µία ποιότητα της Βούλησης για ∆ύναµη: 
 
 «Οι µέθοδοι της αλήθειας δεν επινοήθηκαν από κίνητρα της αλήθειας, αλλά από κίνητρα της δύναµης, της βούλησης για 
υπερίσχυση… Η βούληση για αλήθεια θα έπρεπε τότε να εξεταστεί ψυχολογικά: δεν είναι µία ηθική δύναµη, παρά είναι µία 
µορφή της βούλησης για δύναµη…η µέθοδος της έρευνας έχει επιτευχθεί µόνο όταν όλες οι ηθικές προκαταλήψεις έχουν 
υπερνικηθεί…σήµερα ελέγχουµε τον ισχυρισµό ότι οι ηθικές αξίες είναι οι ανώτερες αξίες»148.  
 

Το τι ακριβώς σηµαίνει η άρνηση ως η ποιότητα της Βούλησης για Αλήθεια, και άρα το τι ακριβώς 
σηµαίνει ο χαρακτηρισµός των ανώτερων αξιών (των ηθικών αξιών) µε τον όρο αντ-ενεργές ή αξίες της 
αδυναµίας, γίνεται φανερό στην άρνηση της δύναµης από την βούληση αυτή. Το βούλεσθαι 
αποσυνδέεται από την δραστηριότητά του, η αρνητική ποιότητα της βούλησης, και η αντενεργός αξία 
που πηγάζει από αυτή, αποσυνδέουν το βούλεσθαι από την δυναµική του. Η δραστηριότητά τους είναι 
αντιδραστική και διαλυτική149. Οι συχνά χρησιµοποιούµενοι από τον Nietzsche όροι όπως εκφυλισµός ή 
αρρώστια δεν έχουν να κάνουν µε σωµατικούς όρους. Εννοείται µε αυτούς η αρνητική µορφολογία της 
Βούλησης για ∆ύναµη. Η ηθική συνείδηση στην κορύφωσή της αντιπροσωπεύει πράγµατι µία αλήθεια. 
Όχι όµως την συνηθισµένη έννοια της αλήθειας. Στην ταύτιση Όντος (µε την έννοια του βούλεσθαι)  
και Είναι, η δύναµη αποσυνδέεται από την βούληση, ή µάλλον, µία τέτοια αποσύνδεση, υποδεικνύεται 
ως ύψιστος ηθικός σκοπός. Η ηθική συνείδηση αποποιείται την διαφορά και θέλει να σβήσει και η ίδια 
στον µηδενιστικό ασκητισµό. Γιατί όµως η Βούληση για Αλήθεια, και άρα η ηθική συνείδηση, θέλει να 
σβήσει και η ίδια; Μήπως η λύση του αινίγµατος του ασκητικού ιδεώδους θα µας οδηγήσει στην 
αποκάλυψη του ψέµατος της ηθικής; Γιατί µία βούληση, που, έστω και στην αρνητική ποιότητά της δεν 
παύει να είναι πάντοτε µία βούληση για δύναµη, θέλει να εκµηδενιστεί και η ίδια και δεν αρκείται στην 
εκµηδένιση των άλλων βουλήσεων- προς- δύναµη; Στην πραγµάτευση του ασκητισµού ο Nietzsche έχει 
κατά την γνώµη µας ανακαλύψει το µεγάλο ψέµα της ηθικής συνείδησης. Καταργώντας την διαφορά, η 
αρνητική δύναµη είναι αναγκασµένη να σβήσει και η ίδια, διότι δεν έχει τίποτε εµπρός της, πίσω της, 
εναντίον της. Με το σβήσιµό της στον ασκητισµό επιβεβαιώνει την διαφορά. Επιβεβαιώνεται ως 
Βούληση του Μηδενός σε αντιπαράθεση µε την Καταφατική Βούληση150. Η άρνηση της ζωής είναι το 
ψέµα µέσα στην ζωή. Σε ένα απόσπασµα από την Βούληση για ∆ύναµη ο Nietzsche συµπυκνώνει την 
ανακάλυψη αυτού του ψέµατος και ανεγείρει ένα µέγιστο ζήτηµα σχετικά µε την µεταφυσική και ηθική 
σκέψη: 
 
«Αν το εκφράσουµε ηθικά: ο κόσµος είναι ψευδής. Από την στιγµή όµως που η ηθική αποτελεί ένα µέρος αυτού του κόσµου, 
τότε η ηθική είναι ψευδής»151.  
 

Το µέγα ζήτηµα που εγείρει εδώ ο Nietzsche έχει να κάνει µε την καθολική σκοπιά από την οποία 
διεξάγεται η ηθική κρίση. Είναι η καθολική σκοπιά αυτό που πρέπει εν τέλει να αναιρεθεί ή να αλλάξει 
νόηµα προκειµένου να αρθεί οριστικά ο γενο-λογικός ορισµός και η ηθική συνείδηση; Είναι η καθολική 

                                                 
148 Ό. π., §583. σελ. 398, [δική µας η µετάφραση] 
149 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (II), Kröner Verlag, Leipzig, 1930, “Για την υπέρβαση 
του εαυτού”, σελ. 122-126: «Ακόµη και εκεί που υπάρχουν θυσία, υπηρεσία και βλέµµατα αγάπης:ακόµη και εκεί υπάρχει 
βούληση για να γίνεις κύριος. Από ύπουλους δρόµους γλιστρά εκεί ο αδύναµος έως το κάστρο και την καρδιά του πιο δυνατού. 
Και του κλέβει την δύναµη».   
150 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Η Βούληση για δύναµη], §401, σελ. 275, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996: « Είδαµε 
δύο βουλήσεις για δύναµη σε σύγκρουση µεταξύ τους…». 
151 Ό. π., §552, σελ. 376 
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σκοπιά αυτό που πρέπει επιτέλους να µεταβληθεί εντός του υποκειµενικού, ώστε να επιτευχθεί η 
καταστροφή της µεταφυσικής και της ηθικής της κρίσης επί της ζωής; ∆ιότι αυτή η κρίση πάντοτε 
εδράστηκε στην σκοπιά του Όλου, πάντοτε θεωρήθηκε η ζωή από την πλευρά του Όλου. Ποιος όµως 
µπορεί να εξαιρεθεί από αυτό το Όλο και να το κρίνει απ’ έξω; Και τι κρίνεται σε µία τέτοια περίπτωση; 
Tο Όλον ή η ασυµφωνία του µε τον κριτή του; Ποιος είναι ο κριτής, ποιος ο κρινόµενος και τι κρίνεται 
εν τέλει; Θα δούµε στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο ότι σε αυτό ακριβώς έγκειται µία από τις πιο 
γιγαντιαίες διαµάχες στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Η διαµάχη του Nietzsche µε την καντιανή 
ηθική. Η οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης στον Kant: η αυτονοµία απέναντι στις προστακτικές του 
εξωτερικού νοήµατος µεταφερµένη εντός της βούλησης, ως ο πόλεµος της βούλησης. Αποτέλεσµα: η 
καθολικότητα του τύπου (έλλογο ον). Αναίρεση της καθολικής σκοπιάς της βούλησης από τον 
Nietzsche, ως αναίρεση της ελευθερίας της βούλησης απέναντι στο Είναι ως ολότητα. Ο πόλεµος εντός 
του τύπου, εντός της βούλησης. ∆εν υπάρχει ελευθερία έναντι του Όλου. Μόνο κυριαρχία ή υποταγή. 
Είναι όλα θέµα βουλήσεων, συγκεκριµένων προοπτικών βουλήσεων. Ο νέος τύπος του υποκειµενικού 
(ο Υπεράνθρωπος), που δεν κρίνει από την σκοπιά του Όλου. Αυτό το κολοσσιαίο για την κατανόηση 
του Nietzsche θέµα, θα το εξετάσουµε αµέσως πιο κάτω στο ΙΙΙ β).   
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Μέρος δεύτερο: Νέα έννοια της υποκειµενικότητας 
 

III. ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 

α) Η ανατρεπτική σηµασία του Υπερβατολογικού Εγώ 

 

      Η ενότητα για την οποία κάνει λόγο ο Kant δεν πρέπει να κατανοηθεί στα πλαίσια του γενο-λογικού 
ορισµού του όντος. Με τον όρο αυτό εννοείται η ενότητα κάθε σύνθεσης του πολλαπλού, δηλ. κάθε 
παράστασης, στα πλαίσια της παράστασης ενός “εγώ σκέφτοµαι” , στην οποία εµπεριέχονται όλες οι 
άλλες ως αποτελέσµατα της αυτενέργειας αυτού του εγώ. Η ενότητα στην σύνθεση ενός πολλαπλού, η 
ενότητα δηλ. κάθε παράστασης, συνίσταται στην αυτενέργεια της κατάληψης της, και όχι στην απλή 
προσδεκτικότητα της επιτέλεσης της, ως απόρροιας µίας πολλαπλής σχεσιακότητας. Μας λέει για 
παράδειγµα ο Kant ότι η ενότητα της παράστασης του αριθµού δεν οφείλεται στην προσδεκτικότητα 
του πολλαπλού της αρίθµησης, αλλά στην αυτενέργεια που συνεπάγεται η παράσταση της επιτέλεσης 
αυτής της αρίθµησης: 
 

«Αν ξεχνώ στην αρίθµηση ότι οι µονάδες που αυτή τη στιγµή έχω µπροστά στα µάτια µου έχουν προστεθεί 
από εµένα η µία στην άλλη µία προς µία, τότε δεν θα αναγνώριζα την γένεση του πλήθους χάρη στη 
διαδοχική αυτή πρόσθεση, µία προς µία, άρα ούτε και τον αριθµό. Γιατί η έννοια αυτή [του αριθµού] 

συνίσταται απλώς στην συνείδηση αυτής της ενότητας της συνθέσεως»152. 
 

Με αυτήν την σηµασία η ενότητα της σύνθεσης του πολλαπλού δεν σηµαίνει τίποτε άλλο παρά την 
αυτοσυνειδησία, η οποία µε την σειρά της σηµαίνει την ενότητα της έννοιας. Η ενότητα της έννοιας, και 
άρα η ίδια η έννοια (π.χ. του αριθµού), είναι ταυτόσηµη µε την επιτέλεση της σύνθεσης του πολλαπλού 
µέσω της αυτενέργειας ενός “εγώ παραστώ”. Από την στιγµή όµως που η έννοια είναι πάντοτε η 
έκφραση της ενότητας ενός κάτι στην παράσταση, ενός αντικειµένου, (που στην πολλαπλότητά του έξω 
από την παράσταση είναι ένας άγνωστος παράγοντας =χ, ένα τίποτα για την γνώση µας), η ενότητα του 
αντικειµένου αυτού στην έννοια δεν µπορεί παρά να αποτελεί, όπως λέει ο Kant, την “µορφολογική 
έκφραση της ενότητας της αυτοσυνειδησίας στην σύνθεση του πολλαπλού της παραστάσεως”(Α 105). Σε 
αυτό ακριβώς τώρα έγκειται και η υπερβατολογική παραγωγή των καθαρών εννοιών. Συνίσταται στην 
υπόδειξη της αυτοσυνειδησίας στην µορφική της ενότητα, ως του όρου σύστασης της ενότητας κάθε 
εµπειρικού αντικειµένου και άρα της έννοιάς του σε κάθε διαφορετική έκφραση της σύνθεσής του. 
Ανάµεσα λοιπόν στο ich denke και στην res cogitans υφίσταται πολύ µεγάλη διαφορά. Στον γενο-
λογικό ορισµό του Descartes η έννοια του όντος τίθεται ως Πράγµα, δηλ. ως ενότητα. Αυτό σηµαίνει 
ότι στον Descartes το ον τίθεται υπό την µεταφυσική διάκριση µεταξύ ουσίας και κατηγορήµατος. Μία 
εξωτερική για παράδειγµα οντότητα, δηλ. ένα οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείµενο, τίθεται ως Πράγµα, 
τίθεται στην διάκριση µεταξύ ουσίας (Σώµα) και κατηγορήµατος (πρωτεύουσες ιδιότητες, 
δευτερεύουσες ποιότητες αυτής της οντότητας κτλ.). Η οντολογική αυτή σύλληψη καταργείται από τον 
Kant µε τον εξορισµό του πράγµατος καθεαυτού από την γνώση. Η κριτική του Kant στον δογµατικό 
ορθολογισµό, ότι δηλ. αυτός συνέλαβε το, υπό τους όρους τις παράστασης αντικειµενικό Είναι, ως 
πράγµα καθεαυτό, θέλει να χτυπήσει αυτόν ακριβώς τον γενο-λογικό ορισµό του όντος, ως Πράγµατος. 
∆ιότι βλέπουµε πως στον ιδεαλισµό του Descartes οι κύριες ιδιότητες ενός εξωτερικού αντικειµένου 
τίθενται ως η κατηγορική έκφραση ή ανάπτυξη ενός όντος, µίας ουσίας που καλείται Σώµα ή Πνεύµα. 
Η έκταση τίθεται από τον Descartes ως η κύρια ιδιότητα της υπόστασης Σώµα, τίθεται από αυτήν και 

                                                 
152 Immanuel Kant, Κριτική του καθαρού Λόγου, Α 103, ελλ. µετάφρ. Α. Γιανναράς, σελ. 91, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, 1979 
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µόνο µέσω αυτής. Στον Kant αντιθέτως όλες οι ιδιότητες ενός αντικειµένου, κύριες και δευτερεύουσες, 
τίθενται στο φαινόµενό του, στον τρόπο υπό τον οποίο αυτό παρίσταται στις αισθήσεις153. Η έννοια του 
Ding an sich δεν χάνεται βέβαια καθόλου, τουναντίον διατηρείται εξ’ ολοκλήρου και έτσι η θεωρία του 
Kant δεν πέφτει στην παγίδα του υποκειµενικού ιδεαλισµού. Χάνει όµως η έννοια αυτή εξ’ ολοκλήρου 
την θέση της από το πεδίο της επιστηµονικής γνώσης. ∆ιότι, πρώτος από τους µετά τον Πλάτωνα 
φιλοσόφους, ο Kant αφανίζει τον γενο-λογικό ορισµό, διατηρώντας ως ύψιστο και µη αναιρέσιµο 
συστατικό στοιχείο της σκέψης του για τη σύσταση κάθε όντος τον απόλυτο και ακατάλυτο συσχετισµό. 
Η κριτική εποµένως του Kant προς τον δογµατικό ορθολογισµό είναι, ότι οι κατηγορίες θεωρήθηκαν ως 
πραγµατικές ιδιότητες των πραγµάτων και γι’ αυτό ακριβώς, ό,τι στην πραγµατικότητα αποτελεί 
απόρροια των σχέσεων µεταξύ των φαινοµένων στην παράσταση, εκλαµβανόταν από τον ορθολογισµό 
ως αποτέλεσµα της σχέσης µεταξύ πραγµάτων καθαυτών (π.χ. ο χρόνος, η αιτιότητα, το αδιαπέραστο, ο 
χώρος). Φαινόµενο όµως δεν σηµαίνει τίποτε άλλο, παρά την ενότητα του αντικειµένου, ως 
αντικειµένου µίας παράστασης εν γένει, δηλ. ενός εγώ. Αυτό που συµβαίνει εποµένως µε την κριτική 
φιλοσοφία του Kant είναι η καταστροφή της δογµατικής µεταφυσικής. Αυτό επιτυγχάνεται στον ολικό 
αφανισµό του γενο-λογικού ορισµού του Όντος και του Είναι µε την υπαγωγή όλου του φάσµατος του 
αντικειµενικού πεδίου στο υποκειµενικό. Ο Descartes δεν ολοκλήρωσε αυτήν την υπαγωγή όταν έθετε 
όλο φάσµα της παράστασης (cogitare) στην βάση µίας res cogitans (προϊόν του γενο-λογικού ορισµού), 
στην οποία έπρεπε εποµένως οι κάθε είδους παραστάσεις να αποδοθούν στα πλαίσια της διάκρισης 
µεταξύ ουσίας και κατηγορήµατος. Έτσι οι κύριες ιδιότητες του υποκειµενικού, δηλ. οι έµφυτες ιδέες 
(ideae innatae), τίθενται ως απόρροια του πραγµατικού Είναι, και όχι του συνειδητού υποκειµένου. Να 
ο δογµατισµός. Με τον ίδιο τρόπο συλλαµβάνεται γενο-λογικά και η ουσία Σώµα (res extensa). Οι 
κύριες ιδιότητες των εκτατών αντικειµένων (οι µαθηµατικές-γεωµετρικές) αποτελούν και πάλι, όχι 
απόρροια µιας κάποιας αυτενέργειας του υποκειµένου στην παράσταση, αλλά απόρροια της υπόστασης 
της ίδιας. Ο γενο-λογικός ορισµός του όντος από την µεταφυσική του Descartes µας αποκαλύπτεται 
πλήρως σε µία παράγραφο των Αρχών της Φιλοσοφίας: 
  

«…Υπό τον όρο υπόσταση µπορούµε να καταλάβουµε µόνο ένα πράγµα, το οποίο υπάρχει µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε για την ύπαρξη του να µην έχει ανάγκη κανενός άλλου πράγµατος…»154. 
 

      Βλέπουµε καθαρά µε ποιον τρόπο ο γενο-λογικός ορισµός του Όντος από τον Descartes θέτει το 
Είναι του όντος πέρα από κάθε συσχετισµό. Αυτός είναι ο πυρήνας του γενο-λογικού ορισµού. Και δεν 
είναι καθόλου τυχαίο που ονοµάζει τον Θεό ως την µόνη πραγµατική υπόσταση, θεµελιώνοντας έτσι το 
σύστηµά του κατά τρόπο δογµατικά µεταφυσικό. Εδώ µας αποκαλύπτεται επίσης και η βαθιά κριτική 
και αντιδογµατική σηµασία που έχει στον Kant η θεµελίωση της υποκειµενικότητας σε υπερβατολογικό 
τώρα πλαίσιο, έπειτα δηλ. από την γνωσιοθεωρητική καταστροφή του γενο-λογικού ορισµού, πάνω 
στον οποίο εδράστηκε η παλαιά µεταφυσική. Η θεµελίωση της έννοιας του υπερβατολογικού εγώ από 
τον Kant είναι το εγχείρηµα µέσω του οποίου αυτός επιχειρεί να υπαγάγει κάθε σύνθεση ενός 
πολλαπλού, κάθε ενότητα, και άρα κάθε έννοια, στο πεδίο του υποκειµένου. Η θεµελίωση αυτής της 
κριτικής ιδέας για την υποκειµενικότητα ταυτίζεται µε το εγχείρηµα της υπερβατολογικής παραγωγής 
των κατηγοριών, όπου αφού η ενότητα του αντικειµένου στην έννοιά του αποδόθηκε στην µορφική 
ενότητα της αυτοσυνειδησίας, το εγώ σκέφτοµαι ταυτίζεται τώρα µε την επιβολή του κανόνα εκείνου ή 
της έννοιας εκείνης που επιτελεί αυτή την µορφική σύνδεση των παραστάσεων και άρα την ενότητα 
κάθε πολλαπλού. Οι καθαρές έννοιες αποτελούν εποµένως την ίδια την ενότητα της καταλήψεως και 

                                                 
153 Immanuel Kant, Προλεγόµενα σε κάθε µελλοντική µεταφυσική που θα µπορεί να εµφανίζεται ως επιστήµη, §13, µετάφρ. Γ. 
Τζαβάρας, σελ. 71, εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα, 1982  
154 R. Descartes, Αρχές  της Φιλοσοφίας, Ι , §51 Felix Meiner Verlag, hrsg. A. Buchenau, Hamburg, 1994, [1915]  



 83 

την αυτενέργειά της, δεν υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα σε αυτά τα δύο, το ένα συνεπάγεται εξ’ 
ολοκλήρου το άλλο. Κατά συνέπεια η διαδεδοµένη άποψη πως για τον Kant η διάνοια αποτελεί ένα 
πεδίο αιώνιων και αναλλοίωτων εννοιών δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, διότι αυτή η 
τοποθέτηση δεν αντιλαµβάνεται ότι στην υπερβατολογική θεµελίωση της υποκειµενικότητας ο Kant 
έρχεται σε πλήρη ρήξη µε τον γενο-λογικό ορισµό του Όντος. Στην παραπάνω διατύπωση η διάνοια 
εκλαµβάνεται γενο-λογικά και δογµατικά. ∆εν υπάρχουν αναλλοίωτες έννοιες, άρα ούτε και ένα 
υπόβαθρο από όπου οι έννοιες αυτές θα ανήγαγαν την ύπαρξή τους. Οι έννοιες ριζώνουν στην παρουσία 
του εµπειρικού κόσµου µε τον ίδιο τρόπο που συνδέονται µε την ενότητα τις αυτοσυνειδησίας. Είναι η 
απόλυτη ταύτιση εµπειρίας και πνεύµατος. Από την στιγµή που δεν υφίσταται έννοια δίχως εποπτεία, 
δεν υφίστανται διάνοια, ως πεδίο αναλλοίωτων εννοιών. Αυτό που ισχυρίζεται εποµένως ο Kant είναι 
ότι η ενότητα των εµπειρικών νόµων δίνεται εξ’ ολοκλήρου από το πεδίο του υποκειµένου. Αυτή η 
ενότητα εποµένως είναι τελείως µορφική, αφού θα ήταν τρέλα να ισχυριστεί κανείς πως οι νόµοι της 
φύσης θα µπορούσαν να συναγάγουν την πρωταρχή τους από τον καθαρό Λόγο155. Βλέπουµε λοιπόν ότι 
ο Kant ολοκληρώνει την καταστροφή της δογµατικής µεταφυσικής σε µία πρωτάκουστη ως τότε έννοια 
του υποκειµενικού, µε την έννοια δηλ. του υπερβατολογικού εγώ. Η ενότητα την οποία αποδέχεται τώρα 
ο Kant δεν αφορά σε τίποτα τον γενο-λογικό ορισµό, αλλά τουναντίον αποτελεί την αναίρεσή του. ∆ιότι 
η έρευνα της παραδοσιακής σκέψης για το Είναι του όντος, και η έρευνα του όντος, ως ον 
(Αριστοτέλης), υπονοούσε ακριβώς την έρευνα του όντος, ως προς την ενότητα της ουσίας του. Αυτός 
είναι ο πυρήνας του γενο-λογικού ορισµού και η βάση του δογµατικού του χαρακτήρα. ∆ιότι είδαµε και 
πιο πάνω τον Nietzsche να ισχυρίζεται ότι σε αυτό ακριβώς έγκειται η προειληµµένη θέση της 
µεταφυσικής. Η προτεραιότητα του γενικού και του καθολικού αποτελεί ουσιαστικά έκφραση της 
προτεραιότητας του όντος, ως ενότητας και ως Πράγµατος, έναντι της πολλαπλότητάς του, της 
διαφοράς και της αντίφασης που το δηµιουργεί ως πολλαπλό. Η µορφική ενότητα την οποία επικαλείται 
ο Kant αποτελεί αναίρεση αυτής της προειληµµένης µεταφυσικής θέσης. ∆ιότι δεν αποτελεί έκφραση 
του όντος, δεν είναι µία λέξη για το ον. Είναι αντιθέτως έκφραση της αυτενέργειας µίας συνείδησης, 
είναι µία λέξη για το υποκείµενο. Αυτή η θέση αποτελεί τον εσώτερο πυρήνα της κοπερνίκειας στροφής 
και σηµατοδοτεί τον αντιδογµατικό της χαρακτήρα. Και εδώ παρατηρούµε ένα βασικό στοιχείο, το 
οποίο υποσχεθήκαµε να το εξετάσουµε και στον Nietzsche (βλ. σελ. 47) και αποτελεί άλλωστε τον 
σκοπό αυτού του κεφαλαίου. Το στοιχείο αυτό είναι ότι η ολοκλήρωση της αντι-µεταφυσικής θέσης του 
Kant πραγµατώνεται µονάχα στην διατύπωση µίας νέας έννοιας του υποκειµενικού, ως αποτέλεσµα της 
καταστροφής του γενο-λογικού ορισµού. Η µορφική ενότητα που παρέχεται στους εµπειρικούς νόµους 
µέσω της αυτενέργειας του εγώ αποτελεί την καταστροφή του γενο-λογικού ορισµού και του 
Πράγµατος, καθώς έτσι, όπως είπαµε ήδη, το ον συλλαµβάνεται πλήρως ως φαινόµενο, όλες οι 
ιδιότητές του προκύπτουν από την σύλληψη του στην µορφική ενότητα της έννοιας. Το αντικειµενικό 
Είναι είναι φαίνεσθαι και συγκροτείται εξ’ ολοκλήρου από το πεδίο του υποκειµενικού, το αντικειµενικό 
Είναι αποτελεί απόρροια της αυτενέργειας του υποκειµένου. Ορίστε το συµπέρασµα που βρίσκεται στην 
καρδιά της Υπερβατολογικής Αναλυτικής και µας τονίζει την ολική ρήξη που έφερε στους κόλπους της 
µεταφυσικής o Kant. ∆ιότι αν η αντίληψη ότι το αντικειµενικό Είναι έγκειται στο φαίνεσθαι δεν είναι 
ολική ανατροπή της µεταφυσικής σκέψης τότε τι είναι; Και φυσικά η ανατροπή αυτή ριζώνει στο ότι 
έχει αφανιστεί καθ’ ολοκληρίαν η βάση της παλαιάς µεταφυσικής, δηλ. ο γενο-λογικός ορισµός του 
όντος. Και το γεγονός ότι η ανατροπή αυτή πραγµατώνεται στα πλαίσια της διατύπωσης µίας νέας 
έννοιας του υποκειµενικού αποτελεί την ένδειξη για τον βασικό πυρήνα κάθε αντιδογµατικής 
φιλοσοφίας έπειτα από τον Kant. Μία νέα έννοια του υποκειµένου σε αντίθεση µε τον γενο-λογικό 
ορισµό. Ορίστε ο µίτος της φιλοσοφίας του µέλλοντος, αυτής που διαρρηγνύει την ηθική συνείδηση, 
αυτής που διαρρηγνύει την σχέση της σκέψης µε την βιολογική-ωφελιµιστική και αντιδραστική βάση 
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του ανθρώπινου. Η σκέψη σε ρήξη µε την βουλητική ορµή που επιζητεί την αλήθεια, την αλήθεια ως 
ενότητα. Με αυτή τη σηµασία η Κριτική του Καθαρού Λόγου αποτελεί το πρώτο αντι-µεταφυσικό 
µανιφέστο στην ιστορία της σκέψης. Το πρώτο έργο που ανατρέπει την µεταφυσική δεν θα βρεθεί ούτε 
στους σκεπτικούς, ούτε στον εµπειρισµό, ούτε στον γαλλικό αντιθρησκευτικό υλισµό του ∆ιαφωτισµού. 
Μας το προσφέρει αυτός που πρώτος συνέλαβε την κατάργηση του δογµατισµού ως την κατάργηση του 
γενο-λογικού ορισµού του Όντος σε µία νέα έννοια του υποκειµενικού.  
      Μην ξεχνάµε εδώ πως η έννοια του Ding an sich έχει εξοριστεί από την γνώση. Όταν µιλάµε για 
αντικειµενικό Είναι δεν εννοούµε την καθεαυτή πλευρά των πραγµάτων. Αυτή δεν τίθεται ως ενότητα, 
ο παραµερισµός του καθεαυτού Είναι δεν εκφράζει τον παραµερισµό, αλλά την καταστροφή του γενο-
λογικού ορισµού. Επιµένουµε πως στον Kant ο γενο-λογικός ορισµός του όντος αφανίζεται. Το 
καθεαυτό Είναι δεν τίθεται ως ενότητα. Ο Schopenhauer το έθεσε έτσι όταν ακριβώς πρόδωσε το 
κριτικό-αντιδογµατικό νόηµα της υπερβατολογικής φιλοσοφίας χάριν της ηθικής συνείδησης. Το  
καθεαυτό Είναι δεν τίθεται καν. Είναι ένας άγνωστος παράγοντας για τον οποίο δεν µπορεί να ειπωθεί 
τίποτα. Όταν µιλάµε για αντικειµενικό Είναι στον Kant δεν εννοούµε το καθεαυτό Είναι. Εννοούµε την 
πραγµατική και µοναδική γνώση, δηλ. το φαίνεσθαι υπό την µορφική ενότητα που της παρέχει η 
αυτενέργεια του εγώ. Όταν ο Kant επικαλείται τον όρο µεταφυσική το κάνει περιγράφοντας ουσιαστικά 
το υπερβατολογικό πλαίσιο της γνώσης. Η µεταφυσική γνώση έχει την σηµασία της a priori γνώσης, και 
το a priori στοιχείο, δηλ. η καθαρή έννοια, ανάγεται στην αυτενέργεια του υποκειµένου. 
      Αυτό το οποίο µας απασχολεί εδώ δεν είναι λοιπόν η συχνή στα γραπτά του Nietzsche κριτική στην 
υπερβατολογική συνείδηση. ∆ιότι αυτή η κριτική διεξάγεται από τον Nietzsche στα πλαίσια της 
κριτικής του στην ηθική συνείδηση και αφορά την απόδειξη της ύπαρξης απαράλλακτων κανόνων και 
“γεγονότων της συνείδησης”. Αφορά περισσότερο την θέση του, πως ο Kant παραµένει στην έννοιά του 
για τον πρακτικό Λόγο δέσµιος στην ηθική συνείδηση και έχει να κάνει ουσιαστικά µε τον τρόπο που 
συλλαµβάνει ο Kant την έννοια της βούλησης και κατά συνέπεια τον τρόπο µε τον οποίο θέτει το 
ζήτηµα της ελευθερίας. Αυτά θα τα εξετάσουµε στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο, στα πλαίσια της τελικής 
µάχης που δίνει ο Nietzsche για την οριστική αναίρεση του γενο-λογικού ορισµού, και άρα της ηθικής 
συνείδησης. Στα πλαίσια δηλ. της µάχης του ενάντια στο ηθικό υποκείµενο. 
      Η ανατρεπτική σηµασία της υπερβατολογικής υποκειµενικότητας τίθεται σε αυτό το κεφάλαιο ως το 
πρώτο ιστορικό βήµα αφανισµού του γενο-λογικού ορισµού και ως µίτος για την περαιτέρω αναίρεσή 
του. Μία νέα έννοια του υποκειµένου, η οποία θα αναιρεί τον γενο-λογικό ορισµό.            
            
 
 
 

 
β) Βούληση για ∆ύναµη και ελευθερία της βούλησης 

(Η αντινοµία της ηθικής συνείδησης) 

   
      Είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια ότι η πραγµάτευση και η επεξεργασία της έννοιας βούληση για 
δύναµη από τον Nietzsche τον οδήγησε στην θεµελιακή του άποψη πως “δεν υπάρχει βούληση” 156. 
Αυτό µέχρι τότε ήταν κάτι πρωτάκουστο. Πως είναι δυνατόν να µην υφίσταται βούληση; Όλοι οι 
φιλόσοφοι από την αρχαιότητα ακόµη την πραγµατεύτηκαν και την ενέταξαν στο σύστηµά τους. Η 
απλή παρατήρηση αρκεί για να αποδείξει την ύπαρξη βούλησης. Και ακόµη περισσότερο µοιάζει 
περίεργο ότι αρνείται την ύπαρξη της βούλησης αυτός που πιστεύει πως τα πάντα είναι βούληση για 
δύναµη. Αναφέραµε ότι αυτή η άποψη του Nietzsche στρέφεται ενάντια στην µεταφυσική θεωρία της 
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βούλησης, έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται µε βάση τον γενο-λογικό ορισµό του όντος και εν τέλει από 
την ηθική συνείδηση. ∆ιότι και ο γενο-λογικός ορισµός δεν είναι τίποτε άλλο παρά προϊόν της ηθικής 
συνείδησης. Στην κριτική του ενάντια στον Descartes o Nietzsche έδειξε πως ο γενο-λογικός ορισµός, η 
σύλληψη δηλ. του όντος ως ενότητα, φανερώνεται να εδράζεται στην ηθική συνείδηση. Και εννοούσε 
πως η συνείδηση (res cogitans) εδράζεται σε µία σύλληψη της βούλησης ως ενότητας, η οποία 
εκλαµβάνεται ως ουσία και στην οποία έτσι πρέπει να αποδοθεί το υπόβαθρο κάθε πράξης. Κάθε 
σύλληψη του όντος ή µίας ουσίας, ως ενότητας, εν κατακλείδι κάθε σύλληψη µίας ενότητας, εδράζεται 
στην σύλληψη της βούλησης ως ενότητας. Στην µεταφυσική του υποκειµένου ανακαλύπτουµε δηλ. πως 
το ον, ως ενότητα, πρέπει να αναχθεί στην θεωρία του εγώ, στο υποκείµενο ως βουλησιακή ενότητα: 
«Der Substanz-Begriff eine folge des Subjekt-Begriffs, nicht umgekehrt»157. H θεωρία του εγώ και η 
ηθική συνείδηση, µε την διαµόρφωση της ενότητας του βούλεσθαι, δεν αποβλέπουν σε τίποτε άλλο, 
παρά στην εδραίωση της ελευθερίας της βούλησης. Εδώ άλλωστε εντοπίζεται και ο ρόλος της 
συνείδησης. Να θέσει υπό τον έλεγχο της κάθε γνώση και κάθε πράξη µε το να γίνει αυτή η ίδια η 
κεντροµόλος δύναµη της ύπαρξης. Άµεση απόρροια της ηθικής συνείδησης είναι εποµένως ο 
σχηµατισµός του ηθικού υποκειµένου. Του υποκειµένου εκείνου που κατανοεί την πράξη ηθικά, 
αποδίδοντάς της µία πρόθεση. Στην πρόθεση αυτή κρύβεται βέβαια η ηθική συνείδηση µε την 
επικαλυµµένη βάση της: την ενότητα και την ελευθερία του βούλεσθαι. Ακόµη και όταν η νεώτερη 
φιλοσοφία αποδέχεται έναν αυστηρό ντετερµινισµό, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια για την αποδοχή 
οποιασδήποτε ελευθερίας, και πάλι τότε η συνείδηση αναλαµβάνει τον ρόλο να σώσει την ηθική θεωρία 
και το ηθικό υποκείµενο. «Πρόθεση» είναι η αναφορά σε ένα υπόβαθρο της πράξης, σε µία έννοια 
ελευθερίας της βούλησης, η οποία έχει µέχρι στιγµής καθοριστεί εξ’ ολοκλήρου από την ηθική 
συνείδηση στην µεταφυσική έννοια της βούλησης. Με την κριτική του εποµένως στην έννοια της 
ελευθερίας της βούλησης ο Nietzsche αναφέρεται στην επιβολή της συνείδησης ως το κατεξοχήν 
κέντρο της πράξης ακόµα και όταν η ελευθερία της πράξης είναι αδύνατη. Και αυτό επιτυγχάνεται µε 
την επιβολή της συνείδησης στην βούληση µε την σφαλερή έννοια του βούλεσθαι ως ενότητα, ως 
µεταφυσικό κέντρο. Η φιλοσοφία λοιπόν που ισχυρίζεται ότι “δεν υπάρχει βούληση” είναι αυτή 
ουσιαστικά που αποκαλύπτει και αµφισβητεί πλέον τον ρόλο της ηθικής συνείδησης, χτυπώντας την 
ηθική συνείδηση στην καρδιά της: µε την διατύπωση δηλ. µίας νέας έννοιας του Είναι (άρση του γενο-
λογικού ορισµού), η οποία θα ταυτίζεται µε µία νέα αντι-µεταφυσική έννοια της βούλησης (άρση της 
ηθικής συνείδησης και του ηθικού υποκειµένου). Αυτό το χτύπηµα το εξετάσαµε παραπάνω κατά την 
ανάλυση της «Βούλησης για ∆ύναµη», και είδαµε πως σε αυτή την αρχή το βούλεσθαι κατανοούταν 
υπό όρους διαφοράς, και όχι ενότητας. Με τους όρους αυτούς διέφευγε πλέον της ανθρωποµορφικής 
σηµασίας του «επιθυµώ κάτι» και επιπλέον από την ψυχολογική παράσταση της κίνησης. Η βούληση 
είναι έλκεσθαι, είναι βούληση για διάκριση των δυνάµεων, ενώ η κίνηση σηµαίνει επιβολή πάνω σε 
κάτι που ανθίσταται, δηλ. κυριαρχία. Όλη αυτή η ανατρεπτική διεργασία εποµένως δεν µπορεί να 
πραγµατωθεί απλά και µόνο σε αυτήν την δίχως µεταφυσικά ερείσµατα έννοια του Είναι και στην άρση 
της βούλησης ως ens metaphysicum. ∆ιότι η ανατροπή της ηθικής συνείδησης πρέπει να σηµάνει µία 
ανατροπή των αξιών. Την ανατροπή δηλ. του ηθικού υποκειµένου.  
 

«Μήπως όµως σήµερα έχουµε φτάσει µπροστά στην αναγκαιότητα για µία ακόµη φορά να αποφασίσουµε 
για µία αντιστροφή και µία βασική µετατόπιση των αξιών, χάριν µίας άλλης αυτοεξέτασης και εµβάθυνσης 
στον άνθρωπο - µήπως στεκόµαστε στο κατώφλι µίας εποχής, η οποία θα µπορούσε να κατονοµαστεί στην 
αρχή, αρνητικά, εξωηθική: σήµερα, όταν ανάµεσα σε εµάς τους αµοραλιστές τουλάχιστον, βασιλεύει η 
υποψία ότι η αποφασιστική σηµασία µίας πράξης έγκειται ακριβώς σε αυτό που δεν είναι προθεσιακό µέσα 
της, και ότι όλη η προθεσιακότητά της, καθετί δικό της που µπορούµε να δούµε, να γνωρίσουµε, να 
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«συνειδητοποιήσουµε», ανήκουν στην επιφάνειά της και το δέρµα της- το οποίο, όπως κάθε δέρµα, 
προδίδει κάτι αλλά αποκρύβει ακόµη περισσότερα»158. 
 

Αυτή η «άλλη αυτοεξέταση και εµβάθυνση στον άνθρωπο» έχει να κάνει µε την νέα κατανόηση του 
βούλεσθαι ως έλκεσθαι, ως βούλεσθαι της διαφοράς. Από αυτή τη νέα και ανατρεπτική κατανόηση του 
βούλεσθαι, η οποία, καθώς σχολιάσαµε πιο πάνω (σελ. 53), δεν έχει καθόλου ηθικό χαρακτήρα, θα 
ανατραπεί η ηθική ιεραρχία των αξιών και θα αναδυθεί ένα άλλο υποκείµενο. Το «κλειδί» της 
ανατροπής έγκειται εποµένως στο ότι η σύλληψη της βούλησης εκτός του γενο-λογικού ορισµού καταλήγει 
στην ανατροπή του ηθικού υποκειµένου µε την διαγραφή της ελευθερίας του βούλεσθαι.  
      Η µεταφυσική σύλληψη του βούλεσθαι, η σύλληψη του ως ενότητα, πρέπει να αντικατασταθεί από 
την πολυπλοκότητα του βούλεσθαι. «Το βούλεσθαι µου µοιάζει πριν απ’ όλα σαν κάτι πολύπλοκο»159. Η 
πολυπλοκότητα του βούλεσθαι έχει όµως για τον Nietzsche µία συγκεκριµένη σηµασία. Στο σύµπλεγµα 
µυϊκών (εναλλαγή των αισθήσεων) ή πνευµατικών (εναλλαγή των παραστάσεων) µεταβολών 
διαπιστώνεται ένα βασικότερο αίσθηµα: το αίσθηµα της διαταγής. Στο ίδιο κείµενο διαβάζουµε: 
 
«…Κατά τρίτον είναι η βούληση, όχι µόνο ένα σύµπλεγµα αισθηµάτων και σκέψεων, αλλά πριν απ’ όλα ακόµη µία αψιθυµία 
(Affekt) [εναλλακτική µετάφραση: συναισθηµατική ένταση]: και µάλιστα πρόκειται για εκείνη την αψιθυµία της διαταγής 
(Kommandos). Αυτό που ονοµάζεται «ελευθερία της βούλησης» είναι στην πραγµατικότητα το αίσθηµα της ανωτερότητας, 
σε αναφορά προς αυτόν, ο οποίος οφείλει να υπακούσει. «Εγώ είµαι ελεύθερος, αυτός οφείλει να υπακούσει». Αυτή η 
συνείδηση εισχωρεί σε κάθε βούλεσθαι…Ένας άνθρωπος, ο οποίος βούλεται, διατάζει µέσα του κάτι να υπακούσει, ή 
διατάζει κάτι, για το οποίο πιστεύει ότι τον υπακούει. Ας παρατηρήσουµε τώρα το πιο θαυµαστό χαρακτηριστικό στο 
βούλεσθαι, για το οποίο ο λαός έχει µονάχα µία λέξη: καθόσον σε αυτή την περίπτωση είµαστε ταυτόχρονα αυτοί που 
διατάζουν και αυτοί που υπακούουν, και σαν υπακούοντες γνωρίζουµε τα συναισθήµατα του καταναγκασµού, της 
καταπίεσης, της αντίστασης και της κίνησης, τα οποία εκκινούν έπειτα από την δράση της βούλησης, από την στιγµή που 
έχουµε την συνήθεια να τοποθετούµαστε έξω ή να παραπλανούµαστε από αυτόν τον δυϊσµό µέσω της συνθετικής έννοιας 
του «εγώ», επικρέµεται στο βούλεσθαι µία ολόκληρη αλυσίδα εσφαλµένων συµπερασµάτων και κατά συνέπεια ψευδών 
αξιολογικών εκτιµήσεων,- έτσι ώστε αυτός που βούλεται να πιστεύει µε καλή θέληση πως το βούλεσθαι επαρκεί για την 
δράση. Επειδή σε όλες τις περιπτώσεις αποτυπώνεται ένα βούλεσθαι µόνο εκεί που θα επιτρεπόταν κανείς να περιµένει το 
αποτέλεσµα της διαταγής, δηλ. την υπακοή, και άρα την δράση, γι’ αυτό και µεταφέρει κανείς αυτήν την επίφαση στο 
συναίσθηµα µε τέτοιον τρόπο, σαν να υπήρχε εκεί µία αναγκαιότητα αποτελέσµατος. Αρκετά όµως: Αυτός που βούλεται 
πιστεύει µε επαρκή βαθµό βεβαιότητας, ότι η βούληση και η δράση είναι κατά κάποιον τρόπο αδιαχώριστα- αποδίδει την 
επιτυχία, την επιτέλεση του βούλεσθαι στην ίδια την βούληση, και απολαµβάνει έτσι µία αύξηση εκείνου του συναισθήµατος 
της δύναµης, το οποίο φέρει µαζί του κάθε επιτυχία. «Ελευθερία της Βούλησης» είναι η λέξη για εκείνη την πολύπλοκη 
κατάσταση ευχαρίστησης αυτού που βούλεται, ο οποίος διατάζει  και ο οποίος ταυτίζει τον εαυτό του µε αυτόν που πράττει: 
απολαµβάνει έτσι τον θρίαµβο της υπερνίκησης αντιστάσεων, αλλά κρίνει πως η βούλησή του η ίδια, είναι αυτή που 
υπερνίκησε τις αντιστάσεις. Αυτός που βούλεται προσθέτει µε αυτόν τον τρόπο τα αισθήµατα ευχαρίστησης αυτών των 
αποτελεσµατικών, επιτυχηµένων εργαλείων, των εξυπηρετικών «υπο-βουλήσεων» [Unterwillen] ή υποψυχών – και το σώµα 
µας είναι ακριβώς ένα κοινωνικό οικοδόµηµα πολλών ψυχών- στα ευχάριστα συναισθήµατά του, ως κάποιος που διατάζει. 
L’ effet c’ est moi. [Το αποτέλεσµα είµαι εγώ]. Αυτό που συµβαίνει εδώ είναι αυτό που συµβαίνει σε κάθε καλά 
θεµελιωµένη και ευτυχισµένη κοινότητα. Η κυριαρχούσα τάξη ταυτίζεται µε τις επιτυχίες της κοινότητας. Σε κάθε 
βούλεσθαι πρόκειται εξ’ ολοκλήρου για ζήτηµα διαταγής και υπακοής πάνω στα θεµέλια, όπως είπαµε ενός κοινωνικού 
οικοδοµήµατος µε πολλές «ψυχές»: γι’ αυτό και ένας φιλόσοφος θα πρέπει να απαιτήσει το δικαίωµα να συµπεριλάβει το 
βούλεσθαι στον ορίζοντα της ηθικής: Της ηθικής ως διδασκαλίας των σχέσεων κυριαρχίας στην βάση των οποίων 
εµφανίζεται το φαινόµενο «ζωή». 
 

Πρόκειται για ένα από τα πλέον σηµαντικά κείµενα του Nietzsche γι’ αυτό και το παραθέτουµε εδώ 
σχεδόν αυτούσιο, ώστε να το σχολιάσουµε. Είναι καταρχήν σαφές αυτό που περιγράψαµε: o Nietzsche 
αναφέρεται εδώ στο βούλεσθαι ως αντίθεση και διαφορά πολλών κέντρων βουλήσεων- προς- δύναµη 
(“πολλές ψυχές”). Αναφέρεται δηλ. στην δική του αρχή εξήγησης του Όλου, στην δική του έννοια για 

                                                 
158 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §32, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ.  
159 Ό. π., §19 
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το Είναι, η οποία ταυτίζεται µε µία θεωρία της βούλησης που τίθεται εκτός των πλαισίων του γενο-
λογικού ορισµού. Αυτά τα είδαµε και σε άλλα σηµεία. Το κείµενο αυτό όµως µας βοηθάει να 
προχωρήσουµε στο τελικό στάδιο: η βούληση για δύναµη τίθεται εδώ σε αντιπαράθεση µε την 
παραδοσιακή έννοια της ελευθερίας της βούλησης, µε την έννοια της ελευθερίας του γενο-λογικού 
ορισµού και άρα της ηθικής συνείδησης. Στα αντι-µεταφυσικά πλαίσια της βούλησης για δύναµη η 
έννοια της ελευθερίας διατυπώνεται τελείως διαφορετικά και καταλήγει έτσι σε µία νέα διδασκαλία για 
την ηθική. Στο κείµενο αυτό εποµένως τοποθετείται η βάση για την τελική αναίρεση της ηθικής 
συνείδησης µε την αναίρεση του ηθικού υποκειµένου. Το πρώτο βήµα έγκειται στην ανατροπή της 
ελευθερίας του βούλεσθαι, µία έννοια δίχως την οποία δεν µπορεί για την παραδοσιακή σκέψη να 
υπάρξει ηθική θεωρία.  
      Βούληση λοιπόν µπορεί να υπάρξει για τον Nietzsche µόνο ως συσχετισµός, διαφορά, και κατά 
συνέπεια, ως διαταγή και υπακοή. Βούλεσθαι και ελευθερία εποµένως δεν συµβαδίζουν160. Ελευθερία  
είναι αδύνατον να υπάρξει, εκτός και αν καταφύγουµε πάλι στον γενο-λογικό ορισµό και αποδεχτούµε 
ένα οποιοδήποτε υπόβαθρο πέρα από κάθε σχεσιακότητα. Ο Nietzsche τονίζει ρητά ότι οι έννοιες της 
ελευθερίας ή του εξαναγκασµού της βούλησης είναι απόρροια της µεταφυσικής θεωρίας της βούλησης, 
µίας βούλησης που δεν υπάρχει161. Στην απλή διαπίστωση µίας βούλησης το τελικό αποτέλεσµα δεν 
προκύπτει όπως νοµίζουµε στην βάση ενός σταθερού βουλητικού κέντρου σαν το εγώ. Αυτό είναι ένα 
επιφαινόµενο, µία παράσταση που προκύπτει όταν οι εναντιότητες των δυνάµεων έχουν πλέον παγιωθεί 
σε µία ιεραρχική τοποθέτηση, η οποία διαπιστώνεται σε ένα ανώτερο συνθετικό επίπεδο ως εγώ, ως 
υποκείµενο. Το ίδιο το εγώ, όπως και καθετί άλλο, πηγάζει από ένα πρωταρχικότερο στοιχείο: Την 
παγίωση µίας ιεραρχίας των βουλήσεων- προς -δύναµη. Τι παγιώνει αυτήν την ιεραρχία; Η παγίωση µίας 
ανωτερότητας, το αίσθηµα της διαταγής. Αυτή η ιεράρχηση των δυνάµεων είναι όµως η ίδια η βούληση 
για δύναµη. Η µορφολογία της. Στην µορφολογία των άπειρων συσχετισµών βουλήσεων- προς - δύναµη 
αυτό που λαµβάνει χώρα είναι µία «ανελέητη πραγµάτωση των απαιτήσεων της δύναµης…[όπου] κάθε 
δύναµη φέρει σε κάθε στιγµή τις έσχατες συνέπειές της»162. Αυτές οι “απαιτήσεις” και οι “έσχατες 
συνέπειες” της δύναµης δεν εκφράζουν τίποτε άλλο παρά την ίδια την µορφολογία της βούλησης για 
δύναµη, η οποία δηµιουργεί την διαφορά της δύναµης. Κάθε δύναµη απαιτεί την επιβολή της πάνω σε 
κάθε άλλη δύναµη µε την οποία έρχεται σε συσχετισµό. Η απαίτηση της δύναµης είναι εποµένως να την 
υπακούσουν, η έσχατη συνέπειά της είναι η επιβολή της κυριαρχίας της ή η υποταγή της στον 
συσχετισµό. Η ανάπτυξη του βούλεσθαι που µας παρέχει εποµένως η αρχή της βούλησης για δύναµη 
καταλήγει σε µία αναθεώρηση της έννοιας για την ελευθερία. Η έννοια αυτή αποµακρύνεται του γενο-
λογικού ορισµού. Εκφράζει τώρα το αίσθηµα της κυριαρχίας. Ελεύθερη είναι (ή µάλλον ελεύθερη 
αισθάνεται, καθώς ελευθερία µε την παλιά έννοια δεν υπάρχει πλέον) η δύναµη εκείνη που επιβάλει την 
κυριαρχία της. Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης, η παλιά µεταφυσική σηµασία της ελευθερίας 
αποκαλύπτεται τώρα ως η έκφραση της κυριαρχίας της ηθικής συνείδησης. ∆εν είναι τυχαίο που σε όλες 
σχεδόν τις ηθικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στην νεώτερη εποχή, ακόµη και σε αυτήν του απόλυτου 
ντετερµινιστή Spinoza, το υπόβαθρο για κάθε θεµελίωση της ηθικής αναζητήθηκε στην συνείδηση. Με 
αυτήν τη σηµασία ισχυρίζεται ο Nietzsche πως όλη η ανάπτυξη της φιλοσοφίας µπορεί να εξηγηθεί 
στην βάση ενστικτικών αόρατων διαδροµών. Μπορεί δηλ. να εξηγηθεί στην βάση αυτού του γίγνεσθαι 
των δυνάµεων. Με την απαίτηση της δύναµης για κυριαρχία εντός κάθε συσχετισµού: 

                                                 
160 Fr. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, [Ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα], ΙΙ, Der Wanderer und sein Schatten, [Ο 
ταξιδιώτης και η σκιά του], §11, KSA II, σελ. 546: «Η πίστη στην  ελευθερία της βούλησης δεν συµφιλιώνεται µε την 
παράσταση µίας διαρκούς, ενός είδους, αµέριστης, ροής: προϋποθέτει ότι κάθε ξεχωριστή πράξη είναι αδιαίρετη και 
αποµονωµένη. Αυτό είναι όµως µία εφαρµογή της ατοµικής θεωρίας στην περιοχή του βούλεσθαι και της γνώσης», [δική 
µας η µετάφραση] 
161 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §671, σελ. 449, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
162 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §22, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
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«…µου έγινε επίσης σαφές ότι οι ηθικές (ή µη ηθικές) προθέσεις αποτελούσαν σε κάθε φιλοσοφία τον 
πραγµατικό σπόρο της ζωής, από τον οποίο αναπτύχθηκε όλο το φυτό. Στην πραγµατικότητα, καλά θα κάνει 
κανείς για να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο προέκυψαν οι πλέον απόµερες µεταφυσικές υποθέσεις ενός 
φιλοσόφου να ρωτήσει: σε ποια ηθική αποβλέπει αυτό ή αυτός; ∆εν πιστεύω εποµένως ότι ο πατέρας της 
φιλοσοφίας είναι µία «ορµή προς την γνώση», αλλά ότι µία άλλη ορµή, χρησιµοποίησε εδώ, όπως και αλλού, την 
γνώση (όπως και την πλάνη)  σαν ένα εργαλείο της. Όποιος κοιτά τις βασικές ορµές του ανθρώπου…θα δει ότι 
όλες τους έκαναν φιλοσοφία, και ότι κάθε µια από αυτές ευχαρίστως θα θεωρούσε τον εαυτό της σαν τον ύστατο 
σκοπό της ύπαρξης και σαν τον νόµιµο κύριο όλων των άλλων. ∆ιότι κάθε ορµή αναζητά την κυριαρχία της: και 
ως τέτοια επιχειρεί να φιλοσοφεί…. Στον φιλόσοφο δεν υπάρχει τίποτε απρόσωπο. Και πάνω απ’ όλα η ηθική του 
δείχνει σε ποια ιεραρχική θέση βρίσκονται µεταξύ τους οι ενδότατες ορµές του»163.       

 
 Η πνευµατικότητα, οι καθολικές προστακτικές, η επικράτηση του Λόγου επί των παθών, όλα αυτά 
έχουν τεθεί κατά τον Nietzsche από την ηθική συνείδηση, ως κυριαρχούσα δύναµη σε κάθε φιλοσοφείν. 
Η επιβολή του Λόγου επί των εµπειρικών παθών πρέπει να αναχθεί στο αίσθηµα ελευθερίας που 
προκύπτει για κάθε κυρίαρχη δύναµη, η οποία έχει καταφέρει να επιβληθεί. Ο Nietzsche φαίνεται πως 
είχε συλλάβει από πολύ νωρίς αυτήν τη νέα κατανόηση για την ελευθερία της βούλησης. Η ελευθερία 
της βούλησης αναζητείται εκεί ακριβώς όπου το αίσθηµα της ζωής βρίσκεται στο ύψιστό του σηµείο, 
εκεί δηλ. όπου κάποιος νιώθει κυρίαρχος: «Η διδασκαλία για την ελευθερία της βούλησης είναι µία 
επινόηση κυρίαρχων καταστάσεων»164. ∆εν πρέπει να αναζητηθεί στην αποσύνδεση ενός βουλητικού 
κέντρου (και συνήθως η συνείδηση ήταν αυτό το κέντρο) από κάθε συσχετισµό. Μέχρι τώρα ήταν η 
ηθική συνείδηση µε τον γενο-λογικό της ορισµό, µε την πίστη της στο σαφώς οριοθετηµένο ον, αυτή 
που στην ηθική επιταγή αρνούταν την ζωή, δηλ. τον συσχετισµό των δυνάµεων, υπέρ της δικής της 
επιβολής: 
 

«Κατά συνέπεια πρέπει να ρωτήσουµε: µε ποιον τρόπο µπόρεσε ή έπρεπε να επικρατήσει η παραίσθηση του 
όντος; επίσης: µε ποιον τρόπο πρέπει να απ-αξιωθούν όλες οι αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες εδράζονται στην 
υπόθεση ότι υπάρχουν όντα. Και τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η υπόθεση του όντος αποτελεί την πηγή 
κάθε συκοφάντησης του κόσµου»165. 
 

Το ηθικό υποκείµενο, το προϊόν του γενο-λογικού ορισµού και της ηθικής συνείδησης, αντιπαρέθετε 
µέχρι στιγµής στις αξίες του την ηθική και την ζωή (το γίγνεσθαι των δυνάµεων), έκρινε την ζωή µε 
βάση τις δικές του αξίες, δηλ. τις αξίες της συνείδησης. ∆εν µπορούσε να κατανοήσει ότι αυτές οι αξίες 
και αυτή η συνείδηση αποτελούν µέρος µόνο της ζωής και πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία της. Ο γενο-
λογικός ορισµός ήταν το όπλο για να τεθεί η ζωή ενάντια στον εαυτό της από ένα κοµµάτι της που την 
αρνούταν (από την συνείδηση), και το ηθικό υποκείµενο (ιδιαίτερα στην νεώτερη θεωρία του εγώ) ήταν 
το όπλο για να κριθεί η ζωή από την άποψη των αξιών της άρνησης. 
 

«Από την άποψη του απέραντου και πλουραλιστικού τρόπου συνεργασίας και αντίθεσης υπό τον οποίο 
παρουσιάζεται η συνολική ζωή κάθε οργανισµού, ο συνειδητός του κόσµος των αισθηµάτων, προθέσεων, 
αξιολογήσεων, αποτελεί ένα µικρό µέρος. Αυτό το κοµµάτι συνείδησης ως σκοπός, ως γιατί; ∆εν έχουµε 
κανένα δικαίωµα να το θέσουµε έτσι για το σύνολο του φαινοµένου της ζωής. Είναι φανερό πως η συνείδηση 
αποτελεί µονάχα ένα µέσο για την ανάπτυξη και την επέκταση της δύναµης της ζωής…Αυτή είναι η βασική µου 
αντίρρηση ενάντια σε όλες τις φιλοσοφικές-ηθικές κοσµοδικίες και θεοδικίες, ενάντια σε όλα τα γιατί και τις 
ανώτερες αξίες της µέχρι τώρα φιλοσοφίας και θεολογικής φιλοσοφίας. Ένα είδος µέσου έχει παρεξηγηθεί σε 

                                                 
163 ό. π., §6  
164 Fr. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, [Ανθρώπινα, πολύ ανθρώπινα], (ΙΙ), Der Wanderer und sein Schatten, [Ο 
ταξιδιώτης και η σκιά του], KSA II, §9, σελ. 545, KSA II, Berlin- New York, 2003, [1980] 
165 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §708, σελ. 479, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [δική µας η 
µετάφραση] 
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σκοπό. Η ζωή και η επέκταση της δύναµής της υποβαθµίστηκε αντιστρόφως σε µέσο…Η άρνηση της ζωής ως 
σκοπός της ζωής, σκοπός της εξέλιξης, η ύπαρξη ως ηλιθιότητα. Μία τέτοια παράφρονα ερµηνεία είναι το 
παράγωγο µίας µέτρησης σύµφωνα µε κριτήρια της συνείδησης (ευχαρίστηση, δυσαρέσκεια, καλό και 
κακό)…Το βασικό λάθος βρίσκεται πάντοτε στο ότι, αντί να κατανοήσουµε την συνείδηση ως εργαλείο και 
λεπτοµέρεια για το σύνολο της ζωής την θέσαµε ως ύψιστη αξιακή κατάσταση της ζωής. Πρόκειται κοντολογίς 
για την εσφαλµένη προοπτική a parte ad totum…»166.        

   

Εδώ τώρα προκύπτει η εύλογη ερώτηση: ∆εν εκφράζει η κυριαρχούσα συνείδηση την ίδια την βούληση 
για δύναµη; ∆εν είναι µία δύναµη που έχει επιβληθεί επιβάλλοντας την αξία της και το νόηµά της; ∆εν 
εκφράζει µε την κυριαρχία της την ίδια της την πηγή, δηλ. την βούληση για δύναµη; Γιατί θα έπρεπε να 
επικρίνει κανείς την κυριαρχία της; Η απάντηση εδώ είναι ότι πράγµατι η συνείδηση έχει την αξία της 
που προκύπτει από την ιεραρχική της θέση ως κυρίαρχη επί άλλων δυνάµεων δύναµη. Όµως είναι 
φανερό από τα αποσπάσµατα που παραθέσαµε ως τώρα ότι ο Nietzsche την απορρίπτει από την άποψη 
της αξίας που θέτει η µορφολογία της βούλησης για δύναµη. Και αυτή ή αξία είναι η επέκταση της 
δύναµης της ζωής. Με ποιο τρόπο ορίζεται η επέκταση της δύναµης ως το κανονιστικό κριτήριο της 
αξίας εφόσον, όπως είδαµε, η βούληση για δύναµη δεν επιθυµεί την δύναµη; Εδώ ακριβώς συναντάµε 
τον πυρήνα της νιτσεϊκής φιλοσοφίας. Ορίσαµε στο πρώτο κεφάλαιο την βούληση για δύναµη ως την 
αρχή γένεσης της διαφοράς των δυνάµεων, η οποία µορφοποιεί την δύναµη. Την µορφοποιεί µε διττό 
τρόπο. Αφενός ως διαφορά στην ποσότητα των δυνάµεων και ως διαφορά στην ποιότητα. ∆εν πρόκειται 
όµως για δύο διακριτά στάδια παρά για την διπλή όψη του ίδιου συµβάντος. Η κυριαρχία ή η υπακοή 
εποµένως µίας δύναµης ή ενός συµπλέγµατος δυνάµεων απέναντι σε ένα άλλο είναι ταυτόσηµη µε την 
ποιότητα αυτής της δύναµης και άρα µε την αξία της. Μία δύναµη αντιπροσωπεύει πάντοτε µία αξία. 
Από την στιγµή όµως που η βούληση για δύναµη βρίσκεται στην πηγή των ποσοτικών διαφορών της 
δύναµης πρέπει κατ’ ανάγκην να βρίσκεται και στην πηγή των ποιοτήτων της δύναµης167. Αυτό 
σηµαίνει ότι η αξία µίας κυρίαρχης δύναµης εµπεριέχεται στo νόηµα της βούλησης για δύναµη, ως της 
µορφολογίας ανάπτυξης των δυνάµεων και των ποιοτήτων τους. Οι ποιότητες των δυνάµεων δεν 
µπορούν εποµένως να διακριθούν από τις ποιότητες της βούλησης για δύναµη. Και το θεµελιώδες 
ερώτηµα είναι τώρα: ποιες είναι αυτές οι ποιότητες της βούλησης για δύναµη; Ποιο είναι το ύψιστο 
νόηµα του έλκεσθαι των δυνάµεων στο όποίο θα συµπεριληφθούν οι αξίες των δυνάµεων; O Nietzsche 
υποδεικνύει ξεκάθαρα και πολύ συχνά την επέκταση ή την αύξηση της δύναµης ως την ύψιστη αξία168. 
Αλλά από ποιο νόηµα του έλκεσθαι, ως βούλησης για δύναµη, προκύπτει αυτή; Ποια σηµασία έχει 
εποµένως αυτή η επέκταση, από την στιγµή µάλιστα που είδαµε ότι δεν ορίζεται µε εξωτερικούς όρους; 
Η αξία αυτή τίθεται ως το κριτήριο κάθε αξίας, και άρα ως η ύψιστη αξία, σε άµεση συνάρτηση µε τις 
ποιότητες της ίδια της βούλησης για δύναµη, από τις οποίες άλλωστε πηγάζουν και οι ποιότητες της 
δύναµης. Με ποιον τρόπο η επέκταση της δύναµης τίθεται ως ύψιστη αξία από το νόηµα των ποιοτήτων 
της Βούλησης για ∆ύναµη; Η απάντηση έχει κατά κάποιον τρόπο δοθεί ήδη σε αυτήν την εργασία, όταν 
στην σελ. 43 εξετάσαµε τον τρόπο µε τον οποίο τίθεται το βούλεσθαι, ως έλκεσθαι, στην αρχή της 
βούλησης για δύναµη. Από την στιγµή που το έλκεσθαι σηµαίνει µία αρχή εσωτερικής γένεσης της 
διαφοράς των δυνάµεων, και όχι των δυνάµεων των ίδιων, η βασική αρχή του έλκεσθαι δεν είναι 
φυσικά η δύναµη, αλλά το βούλεσθαι ως βούλεσθαι την διαφορά. Με αυτήν την σηµασία εννοεί ο 
Nietzsche ότι η βασική ποιότητα που προκύπτει από την βούληση για δύναµη και το έλκεσθαι των 
δυνάµεων είναι η κατάφαση. Η φράση «κατάφαση της ζωής» έχει πάντα την σηµασία του βούλεσθαι ως 

                                                 
166 ό. π., §707, σελ. 477, [δική µας η µετάφραση] 
167 Πρβλ. G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, σελ. 83, Αθήνα, 2002 
168 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §534, σελ. 367, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996: «Το κριτήριο 
της αλήθειας έγκειται στην ανύψωση του αισθήµατος της δύναµης» και §711, σελ. 481: «…Σκοπός δεν είναι µία αύξηση της 
συνείδησης αλλά η αύξηση της δύναµης και σε αυτήν την αύξηση θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η συνείδηση, όπως 
επίσης η ευχαρίστηση και η δυσαρέσκεια…». 
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της αρχής γένεσης της διαφοράς. Η πρωτογενής ποιότητα της βούλησης για δύναµη δεν είναι λοιπόν άλλη 
από το Ναι στο έλκεσθαι, από την εντατικοποίηση των αντιστάσεων και των διαφορών. Με αυτή τη 
σηµασία τίθεται και ως ύψιστο κριτήριο της αξίας των δυνάµεων η αύξηση ή η επέκταση της δύναµης. 
Αυτή η επέκταση δεν έχει καµία σχέση µε την επέκταση της δύναµης έτσι όπως την εννοεί ο γενο-
λογικός ορισµός. O γενο-λογικός ορισµός κάνει την βούληση να θέλει την δύναµη, γι’ αυτό και η 
επέκταση της δύναµης ορίζεται εν τέλει µε εξωγενή κριτήρια. Αποτέλεσµα είναι ή ο κοµφορµισµός 
(πολιτική), ή ο πεσιµισµός (Schopenhauer) ή η επιβολή του Λόγου ως περιοριστικός φραγµός απέναντι 
σε µία βούληση που δεν µπορεί να συγκρατήσει. Στον Nietzsche αντιθέτως η ∆ύναµη επεκτείνεται όταν 
ενσωµατώνει ολοένα και µεγαλύτερες αντιστάσεις, από την στιγµή δηλ. που καταφάσκει όλο και 
περισσότερο το έλκεσθαι. Η έννοια επέκταση και αύξηση της δύναµης αποκτά τελείως διαφορετική 
σηµασία από την συνηθισµένη, διότι τίθεται εκτός του γενο-λογικού ορισµού του όντος. Κατάφαση 
λοιπόν σηµαίνει, πιο συγκεκριµένα, επιβεβαίωση της διαφοράς της δύναµης εις το διηνεκές. Αν οι 
δυνάµεις διακρίνονται ολοένα και περισσότερο, αυτή είναι η επέκταση της δύναµης, η ύψιστη αξία.  Ως 
ηθική θεωρία τώρα, ή ως φιλοσοφία των αξιών, η πρωτογενής αυτή ποιότητα του γίγνεσθαι των 
βουλήσεων- προς- δύναµη συγκεκριµενοποιείται ως πλήρη απόρριψη των ωφελιµιστικών προσεγγίσεων 
της αξίας. Στις ωφελιµιστικές αξίες εκφράζεται ακριβώς η άρνηση του γίγνεσθαι και των διαφορών της 
δύναµης. Η ευηµερία, η άρνηση του πόνου, η κατάφαση της ηδονής, ως αξίες που προσανατολίζουν την 
στάση µας απέναντι στην ζωή, εκφράζουν µία άλλη ποιότητα της βούλησης για δύναµη, που αποτελεί 
τον αντίθετο πόλο της κατάφασης. Είναι φυσικά η άρνηση ως ποιότητα της βούλησης για δύναµη. Για 
τον Nietzsche η κατάφαση του γίγνεσθαι των δυνάµεων σηµαίνει κατάφαση του πόνου, ενώ η ευτυχία 
είναι «αγελαίο ιδεώδες». Η κατάφαση είναι κατάφαση του πόνου και «οδός προς την δυστυχία µάλλον 
παρά προς της ευτυχία»169, διότι κατάφαση της διαφοράς σηµαίνει κατάφαση της αντίστασης και 
ενσωµάτωσή της. Ας προσέξουµε δύο σηµαντικές σηµειώσεις, όπου ο Nietzsche εκφράζει αυτήν την 
βαθύτατα αντι-ωφελιµιστική κατεύθυνση που συνεπάγεται η βούληση για δύναµη ως ηθική θεωρία: 
 

«Ανάλογα µε τις αντιστάσεις που αναζητάει µία δύναµη, ώστε να κυριαρχήσει πάνω σε αυτές, πρέπει να 
αυξάνεται ο βαθµός της αποτυχίας και της συµφοράς που προκαλείται από αυτή την διεργασία. Και καθώς µία 
δύναµη µπορεί να εκφραστεί µόνο σε αυτό που της ανθίσταται, είναι απαραίτητο σε κάθε δράση ένα συστατικό 
δυσαρέσκειας. Αυτή η δυσαρέσκεια όµως επενεργεί ως ερέθισµα για την ζωή και ισχυροποιεί την βούληση για 
δύναµη»170. 
 
« ∆εν είναι η ικανοποίηση της βούλησης που προκαλεί ευχαρίστηση. Ενάντια σε αυτήν την επιφανειακή θεωρία 
θέλω ιδιαιτέρως να εναντιωθώ. Αυτή η παράλογη παραχάραξη των πιο κοντινών πραγµάτων…Επειδή ακριβώς 
η βούληση βούλεται συνεχώς για µπροστά και πάντα για να γίνει κύριος σε αυτό που στέκεται στον δρόµο της: 
γι’ αυτό το αίσθηµα της ευχαρίστησης έγκειται στην µη ικανοποίηση της βούλησης, στο ότι δίχως τα όρια και 
τις αντιστάσεις δεν είναι ακόµη χορτάτη…“Ο ευτυχισµένος άνθρωπος”: ένα αγελαίο ιδεώδες…»171.  

       
      Και η άρνηση βέβαια ως ποιότητα της βούλησης για δύναµη είναι και η ίδια βούληση για δύναµη. Η 
κυριαρχία της όµως εκφράζεται ως άρση των εναντιοτήτων των δυνάµεων που γενούν την διαφορά. Η 
κυριαρχία της άρνησης είναι η κυριαρχία του µηδενός και της εκδίκησης. Πρόκειται για µία κυριαρχία 
που θέλει να εκτοπίσει το βούλεσθαι των δυνάµεων επιβάλλοντας απόλυτα των εαυτό της σε βάρος των 
δικαιωµάτων των άλλων δυνάµεων172. Θέλει να καταργήσει την αντίσταση και άρα την επέκταση της 
δύναµης. Γι’ αυτό και ο Nietzsche περιγράφει στο πρώτο µέρος της Γενεαλογίας της Ηθικής την 

                                                 
169 Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της Ηθικής, ΙΙΙ, §7, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ.  
170 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §694, σελ. 469, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996   
171 Ό. π., §696, σελ. 470 
172 Πρβλ. εδώ και πάλι την πραγµάτευση της µηδενιστικής βούλησης για δύναµη του Μεγάλου Αδερφού στο 1984 του G. 
Orwell.  
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αξιολογική αποτίµηση του ιουδαϊκο-χριστιανικού κόσµου ως αντιδραστική. Οι αξίες αυτού του 
πολιτισµού δεν εκκινούν από µία επιβεβαίωση της διαφοράς, αλλά από άρνηση του άλλου ως τον 
καταστατικό τους όρο173. Αυτή ήταν η βαθιά αντιδραστική σηµασία της ηθικής συνείδησης και του 
γενο-λογικού ορισµού. Μέσω αυτής ο καθορισµός των αξιών της δύναµης ως υπέρβαση, υπερνίκηση 
και επέκταση της δύναµης στην µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη ως Κατάφαση, ανατρέπεται σε 
καθορισµό των αξιών βάσει της Μνησικακίας, της Ενοχής και του Ασκητισµού. Αυτές είναι οι τρεις 
πλευρές των ηθικών κρίσεων, που προκύπτουν από την Βούληση για ∆ύναµη µε την µορφολογία της 
Άρνησης. Η επέκταση και η κυριαρχία µίας δύναµης που διέπεται από την ποιότητα της Άρνησης 
συνεπάγεται µόνο φαινοµενικά µία επέκταση της δύναµης, η κυριαρχία της είναι φαινοµενική. Θέλει να 
κυριαρχήσει καταργώντας το γίγνεσθαι των δυνάµεων, διότι δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις 
αντιστάσεις. Η δύναµη εποµένως που διέπεται από την άρνηση ως ποιότητα της βούλησης για δύναµη 
είναι αντενεργός δύναµη174. Η δράση της είναι ανασταλτική απέναντι στην πραγµατική ανάπτυξη της 
δύναµης. Και πάλι σε συνάρτηση µε την ρήξη του Nietzsche ως προς την γενο-λογική διατύπωση της 
βούλησης και της δύναµης θα πρέπει να κατανοηθεί η παρακάτω σηµείωση: 
 
«Τι είναι παθητικό; Να παρεµποδίζεσαι στην κίνηση προς τα εµπρός. Εποµένως µία πράξη της αντίστασης και της αντίδρασης. 
Τι είναι ενεργό; Να επιζητάς την δύναµη»175. 
 

Μετά από όλα αυτά πρέπει να διαφωνήσουµε µε τον Deleuze, ο οποίος ορίζει την Άρνηση ως την ratio 
cognoscendi της βούλησης για δύναµη και την Κατάφαση ως την ratio essendi της ίδιας176. ∆εν θα 
ξέραµε την άρνηση αν δεν υπήρχε η κατάφαση ακόµα και τώρα που όλες οι αξίες είναι µηδέν. Η Άρνηση 
η ίδια είναι µηδέν, είναι το παιχνίδι της Κατάφασης για ολοένα και µεγαλύτερη ενσωµάτωση 
αντιστάσεων. Ακόµα και στην γνώση της βούλησης για δύναµη, δηλ. του γίγνεσθαι και του βούλεσθαι 
που τίθεται εκτός του γενο-λογικού ορισµού, η Άρνηση δεν είναι τίποτε δίχως την Κατάφαση, οι 
αντενεργές δυνάµεις δεν είναι τίποτε δίχως τις ενεργές. Αυτό µπορούµε να το διαπιστώσουµε στο 
γεγονός ότι ο Nietzsche εκφράζει την «ανάπτυξη της δύναµης», την αξία δηλ. αυτή που πηγάζει από το 
καταφατικό νόηµα της βούλησης για δύναµη, ως ενσωµάτωση. Ενσωµάτωση και διαφορά δεν είναι 
αντιφατικοί όροι. Μέσα στην ενσωµάτωση η διαφορά παραµένει αναλλοίωτη. «Παρόµοια υπάρχει στην 
διαταγή µία παραδοχή ότι η απόλυτη δύναµη του αντιπάλου δεν έχει υπερνικηθεί, ενσωµατωθεί, 
διαλυθεί»177. Η ενσωµάτωση είναι ενσωµάτωση της διαφοράς, και όχι εξάλειψή της. Η ενσωµάτωση της 
διαφοράς οδηγεί τις ανταγωνιζόµενες δυνάµεις σε ανώτερα στάδια, που εκφράζονται στο πεδίο των 
αξιών. Η δύναµη όµως που αρνείται την διαφορά, αντικαθιστά (έστω µέσω µίας αφηρηµένης ή άλλης 
επίφασης) την ενσωµάτωση µε την εξάλειψη του αντιπάλου. Εποµένως αν υπήρχε µόνο η γνώση της 
αντενεργού δύναµης δεν θα γνωρίζαµε καν την ενεργητική, αυτή που πηγάζει κατευθείαν από το νόηµα 
της βούλησης για δύναµη (Κατάφαση). Κάνει λάθος ο Deleuze όταν ισχυρίζεται πως όλα τίθενται εντός 
του αντενεργού γίγνεσθαι. Σίγουρα το πλήθος των αντενεργών δυνάµεων είναι τεράστιο, σίγουρα έχει 
δίκιο να λέει ο Nietzsche ότι «πρέπει να προστατεύσουµε τους ισχυρούς από τους αδύναµους»178, αλλά 
µόνο φαινοµενικά. Αυτή η κυριαρχία είναι και θα µείνει πάντοτε επίφαση. Η τιτάνια δύναµη είναι 

                                                 
173 Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής, Ι, §10, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 46: «Ενώ όλη η ευγενής ηθική αναπτύσσεται από 
ένα θριαµβευτικό Ναι προς τον εαυτό της, η ηθική των δούλων λέει εκ των προτέρων όχι σε καθετί έξω από αυτήν, σε καθετί 
διαφορετικό, σε καθετί που δεν είναι η ίδια: και αυτό το όχι αποτελεί την δηµιουργική της πράξη. Αυτή η ανατροπή της 
αξιο-δοτικής προοπτικής, αυτός ο αναγκαίος προσανατολισµός προς τα έξω αντί προς τον ίδιο της τον εαυτό, ανήκει επίσης 
στην µνησικακία…».  
174 Πρβλ. G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, σελ. 83, Αθήνα, 2002   
175 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §657, σελ. 439, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996  
176 Πρβλ. G. Deleuze, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία, σελ. 97 και 249, Αθήνα, 2002 
177 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §642, σελ. 433, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
178 ό. π., §685, σελ. 462 
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πάντοτε παρούσα. Και σε αυτό ακριβώς το σηµείο τολµούµε να πούµε ότι εντοπίζεται η ρίζα της 
αποκήρυξης του Χριστού από τον Nietzsche. Η γη και η ζωή δεν ανήκουν στην µηδενιστική και 
αντενεργή, αλλά στην καταφατική και ενεργητική δύναµη179. Είναι το στοιχείο εκείνο που για τον 
Nietzsche θα ανατρέψει κάθε ως τώρα ηθική κρίση. Αυτό είναι το µεγάλο συµπέρασµα της βούλησης για 
δύναµη, από εδώ ξεκινάει η αναίρεση του ηθικού υποκειµένου και άρα η οριστική καταστροφή της 
µεταφυσικής και του µηδενισµού. Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι κατ’ ουσίαν αντενεργός. Όλες οι µορφές 
της άρνησης του έλκεσθαι ως διαφορά (ασκητισµός, µνησικακία, ένοχη συνείδηση) δεν θα αναιρέσουν 
το υπερβατικό ον «άνθρωπος», αυτό του οποίου η ουσία δεν έχει οριστεί ακόµη180 και δεν θα οριστεί 
ποτέ γιατί συνίσταται στην υπερνίκηση των αντιστάσεων και των φραγµών. ∆ιότι η ratio essendi της 
βούλησης για δύναµη (Κατάφαση) γίνεται και η ratio cognoscendi της, όταν η άρση του γενο-λογικού 
ορισµού αποκαλύπτει ως πραγµατική της πηγή την ηθική συνείδηση. Τότε το νόηµα της βούλησης για 
δύναµη, η Κατάφαση του έλκεσθαι και της διαφοράς, επανορθώνει την γνώση, ως µία εκ των έσω 
κριτική του Λόγου. Ως µία κριτική, ή µάλλον ως η πρώτη κριτική, που δεν συναρτάται από τους όρους 
του Λόγου.  
      Η αποκήρυξη της συνείδησης από τον Nietzsche οφείλεται ακριβώς στο ότι οι όροι της και οι 
παραδοχές της υπήρξαν πάντοτε το κύριο όπλο για την κατάλυση της διαφοράς. Η ηθική ήταν µέχρι 
στιγµής µία αξιολογική αποτίµηση της ζωής που εκκινούσε από το γεγονός ότι η ποιότητα της δύναµης 
είναι στην ουσία της αντενεργός. Ότι η ζωή η ίδια είναι κατ’ ουσίαν αντενεργός Αυτό το οποίο 
συµβαίνει πραγµατικά όµως κατά τον Nietzsche είναι το εξής: η κυριαρχία της αντενεργού δύναµης 
εκφράζεται ως ηθική κρίση απέναντι στην ζωή επειδή δεν µπορεί να αντέξει τις απαιτήσεις της ενεργού 
δύναµης. Η ίδια είναι κατ’ ουσίαν αντενεργός. Γι’ αυτό και η συνείδηση, ως κύριο πεδίο έκφρασης της 
ηθικής κρίσης, προχωρούσε πάντοτε σε µία αφηρηµένη πραγµάτευση της βούλησης. Η επικέντρωση της 
ηθικής κρίσης στην συνείδηση είναι για τον Nietzsche ένα καταστροφικό γεγονός. ∆ιότι η συνείδηση, 
ως πεδίο σύνθεσης της πολλαπλότητας, δεν µπορεί παρά να αγνοεί την διαφορά εκείνη που ενυπάρχει 
στον πλουραλισµό των δυνάµεων. 
 

«Πρέπει να προφυλαχτούµε από το να εξηγούµε την σκοπιµότητα µέσω του πνεύµατος. Απουσιάζει κάθε λόγος 
για να αποδίδουµε στο πνεύµα τις ιδιότητες κάθε οργάνωσης και συστηµατοποίησης. Το νευρικό σύστηµα 

                                                 
179 Το κύριο µήνυµα των λόγων και κυρίως της πράξης του Χριστού ήταν ένα και µοναδικό και σε αυτό εδράζονται έπειτα 
όλες οι ηθικές του επιταγές, όπως η αγάπη του πλησίον, η απόρριψη της πολιτικής κτλ. Το µήνυµα ήταν πως αυτός ο κόσµος 
ανήκει εξ’ ολοκλήρου στις αρνητικές δυνάµεις. Τολµούµε µάλιστα να πούµε πως περισσότερο και από την αναγγελία της 
ύπαρξης του ουράνιου Πατέρα, ο Χριστός διακηρύσσει την απόλυτη παρουσία του αρνητή του. Ο Θεός είναι αληθινός, 
υπάρχει, ακούει τον άνθρωπο στις προσευχές του αλλά δεν ανήκει στον ίδιο κόσµο στον οποίο ανήκει και ο άνθρωπος. ∆εν 
είναι καν σίγουρο αν ο άνθρωπος είναι δικό του δηµιούργηµα. Στον Χριστό ανήκει άλλωστε µία από τις πιο σκληρές 
εκφράσεις της παγκόσµιας λογοτεχνίας, όταν ισχυρίζεται πως πολλές φορές κοιτάει τους ανθρώπους και την συµπεριφορά 
τους, διαπιστώνοντας πως είναι δηµιουργήµατα του Σατανά. Προς επίρρωση των όσων λέµε παραπέµπουµε στην πιο 
σηµαντική κατά την γνώµη µας αλληγορία ή παραβολή του Χριστού, στην Παραβολή των ταλάντων, η οποία παρατίθεται 
τόσο στο κατά Ματθαίον (25, 14-30) όσο και στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο (19, 11-27). Είναι φανερό σε αυτή την παραβολή 
πως ο Θεός απουσιάζει από τον κόσµο. Όλες οι ηθικές επιταγές του Χριστού όπως η αγάπη και η απόρριψη της πολιτικής, 
επιθυµούν να δείξουν στον άνθρωπο τον εξής δρόµο: να αποφύγει να συµµετάσχει στην διακυβέρνηση αυτού του κόσµου, 
και έτσι µε τον τρόπο αυτό στην ενδυνάµωση της αρνητικής δύναµης. Η απόρριψη αυτής της αρνητικής ή δαιµονικής 
δύναµης, το παράδειγµά της, µας το δίνει ο Ίδιος µε την άρνηση Του να συµµετάσχει σε οτιδήποτε εκφράζει και ισχυροποιεί 
την αρνητική δύναµη. Η τιµωρία Του στην σταύρωση έχει αυτό το νόηµα. Ότι αρνήθηκε τον κυβερνήτη του κόσµου. Ο 
συµβολισµός µε τον θάνατο πάνω στον σταυρό, τιµωρία που επιφυλασσόταν για τους αρνητές της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, 
είναι ευνόητος. Την κυριαρχία αντιθέτως της καταφατικής δύναµης θέλει να εκφράσει ο Nietzsche στην τελευταία φράση 
του Ecce Homo: «…αφού έχει καταργηθεί ο παλιός Θεός, είµαι έτοιµος να κυβερνήσω τον κόσµο».        
180 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §62, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
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αποτελεί ένα πολύ πιο εκτεταµένο βασίλειο: ο κόσµος της συνείδησης έχει προστεθεί. Στο σύνολο της 
διαδικασίας της προσαρµογής και της συστηµατοποίησης η συνείδηση δεν παίζει κανέναν ρόλο»181. 
 

Είναι καταστροφικό να αναγάγουµε την συνείδηση σε κάτι που βούλεται. Και εδώ φτάνουµε σε αυτό 
που ονοµάσαµε την οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης, δηλ. την ηθική θεωρία του Kant. Ο Kant 
είδαµε πως ανέτρεψε τον γενο-λογικό ορισµό στην διαµόρφωση της έννοιας του υπερβατολογικού 
υποκειµένου. Τον διατήρησε όµως στα πλαίσια της ηθικής του θεωρίας µε την αφηρηµένη πραγµάτευση 
της βούλησης. Τι εννοούµε µε τον όρο «αφηρηµένη βούληση», είναι φανερό. Ότι το βούλεσθαι 
αποσυνδέεται από την διαφορά και των πλουραλισµό των δυνάµεων. Ότι το βούλεσθαι αποκόπτεται 
από την  µορφολογία του συσχετισµού, ότι αγνοεί την εναντιότητα των δυνάµεων. Για τον Nietzsche 
όµως αυτή η εναντιότητα είναι το ίδιο το βούλεσθαι και αποδίδει την αφηρηµένη πραγµάτευσή του από 
τον Kant στον ενδογενή ως προς τον Λόγο χαρακτήρα της κριτικής του. Ένα πολύ σηµαντικό κείµενο, 
στο οποίο ο Nietzsche αποκαλύπτει µε σαφήνεια την ανεπάρκεια της φιλοσοφικής κριτικής και την 
κυριαρχία της ηθικής συνείδησης είναι το εξής:   
 
«Όταν η ηθική είναι παρούσα δεν πρέπει κανείς να σκέφτεται ούτε να µιλά, όπως συµβαίνει απέναντι σε κάθε εξουσία. Εδώ 
πρέπει κανείς να υπακούει. Από τότε που υφίσταται ο κόσµος καµία εξουσία δεν θέλησε να υποστεί την κριτική. Και 
µάλιστα να ασκήσει κανείς κριτική στην ηθική, να δει κανείς την ηθική ως πρόβληµα, να την εκλάβει ως προβληµατική: Τι; 
∆εν θα ήταν αυτό κάτι το ανήθικο; Η ηθική όµως δεν φείδεται κάθε είδους εκφοβιστικού µέτρου για να αποµακρύνει από το 
σώµα της τα κριτικά χέρια και τα εργαλεία του βασανισµού. Η σιγουριά της έγκειται ακόµη σε µία συγκεκριµένη τέχνη 
σαγήνευσης, µε την οποία αυτοκατανοείται και µέσω της οποίας ξέρει να “ενθουσιάζει”. Καταφέρνει πολλές φορές µε ένα 
της βλέµµα µόνο να παραλύει την κριτική βούληση και µάλιστα να την παρασύρει προς το µέρος της. Ναι, υπάρχουν στιγµές 
που ξέρει να στρέφεται κατά του εαυτού της…Η ηθική έχει λοιπόν αποδειχθεί…ως η µαστόρισσα της πλάνης, και σε ότι 
αφορά εµάς τους φιλοσόφους, η πραγµατική Κίρκη των φιλοσόφων…Που οφείλεται το ότι όλοι οι θεµελιωτές συστηµάτων 
στην Ευρώπη δούλεψαν µάταια;…Αχ, πόσο λανθασµένη είναι η απάντηση που όλοι σήµερα έχουν έτοιµη στο στόµα ότι 
δηλ. «έλειπε από όλους η προϋπόθεση, η εξακρίβωση του θεµελίου, µία κριτική του Λόγου» -αυτή η ολέθρια απάντηση του 
Kant, που σίγουρα δεν οδήγησε εµάς τους σύγχρονους φιλοσόφους σε έδαφος πιο σταθερό και λιγότερο απατηλό.(Και 
παρεµπιπτόντως, είναι περιττό να ρωτήσουµε πως είναι δυνατόν ένα όργανο να ασκήσει κριτική στην ίδια του την 
καταλληλότητα και ικανότητα; Πως είναι δυνατόν το πνεύµα να “γνωρίσει” την αξία του, την δύναµή του και τα όριά του;) 
Η σωστή απάντηση θα ήταν αντιθέτως ότι όλοι οι φιλόσοφοι θεµελίωσαν το σύστηµά τους στο έδαφος της ηθικής, όπως και 
ο Kant, ότι η πρόθεσή τους κατευθυνόταν προς το «έξοχο οικοδόµηµα της ηθικής»182.      

 
Ας εξετάσουµε όµως αυτό το σοβαρό ζήτηµα που θέτει εδώ ο Nietzsche για την σχέση της ηθικής 
θεωρίας µε την κριτική. ∆ιότι η κατανόηση της κριτικής αποτελεί το πραγµατικά οριακό σηµείο για την 
ηθική συνείδηση. Ως κεντρική έννοια εκλαµβάνουµε φυσικά την σύλληψη της βούλησης. Βούληση για 
τον Kant σηµαίνει ενέργεια σύµφωνα µε την παράσταση νόµων183. Με αυτόν τον τρόπο η βούληση 
µπορεί να έχει δύο όψεις ανάλογα µε το είδος των νόµων που είναι καθοριστικοί γι’ αυτήν. Αφενός 
λοιπόν η βούληση έχει την σηµασία της εµπειρικά καθοριζόµενης βούλησης. Αυτό συµβαίνει όταν η 
παράσταση µίας αρχής είναι εµπειρική και αναφέρεται άµεσα σε ένα αντικείµενο, αλλά και όταν ακόµη 
δεν είναι εµπειρική. ∆ιότι τότε µπορεί κάλλιστα η µη εµπειρική αρχή να συνδέεται µε την βούληση 
µέσω της εµπειρικής παράστασης της ηδονής. Η µη εµπειρική παράσταση δεν είναι τότε τίποτε άλλο 
από µία µη αισθητή παράσταση ενός αντικειµένου. Πρόκειται όπως είπαµε και πιο πάνω (σελ. 34) για 
την συνάρτηση του µη-κριτικού λόγου µε την βιολογική βάση του ανθρώπου και εποµένως για τίποτε 
ιδεατό. Η βούληση τώρα παύει να είναι εξαρτηµένη από οποιανδήποτε εξωτερικά δεδοµένη παράσταση 
µόνο όταν η τελευταία αποτελεί καθαρή µορφή. Η καθαρά µορφική αρχή καθορισµού της βούλησης 

                                                 
181 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §526, σελ. 360, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996 
182 Fr. Nietzsche, Morgenröte, [Αυγή], Vorrede, §3, KSA III, σελ. 13-14, Berlin- New York, 2003, [1980]  
183 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, [Θεµέλια της µεταφυσικής των ηθών], ΒΑ 36, Werke in XII 
Bänden, hrsg. W. Weischedel, Band VII, σελ. 41, suhrkamp, 1974   
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µπορεί να πηγάζει µονάχα από τον Λόγο. Η άλλη όψη της βούλησης είναι λοιπόν ο πρακτικός Λόγος, η 
συµφωνία δηλ. του καθορισµού της βούλησης από την µορφική αρχή ή παράσταση που θέτει ο Λόγος. 
Σε αυτήν την περίπτωση και µόνο η πράξη µπορεί να χαρακτηριστεί ως ηθική, διότι ο καθοριστικός για 
αυτήν νόµος έχει αντικειµενική ή αναγκαία και όχι υποκειµενική ή τυχαία σηµασία. Η ηθική πράξη 
συναρτάται εποµένως άµεσα µε την ελευθερία ή τον αυτο-προσδιορισµό. Η αντικειµενικότητα του 
ηθικού νόµου και η αναγκαιότητά του πηγάζουν από την αυτονοµία του Λόγου κατά τον πρακτικό του 
καθορισµό. Ο ηθικός νόµος πηγάζει από τον πρακτικό Λόγο τον ίδιο. Εδώ τώρα τίθεται το ερώτηµα του 
Nietzsche από το παραπάνω κείµενο. “Πως είναι δυνατόν το πνεύµα να γνωρίσει την αξία του”; Το 
πρόβληµα όπως τονίσαµε και σε άλλο µέρος της εργασίας µας (σελ. 46) δεν έγκειται στον φορµαλισµό. 
Το ότι η πρακτική αρχή τίθεται ως µορφική αρχή είναι κάτι που πρέπει να αναχθεί στην ουσία της 
κριτικής και αντιδογµατικής σκοπιάς. Είδαµε άλλωστε και τον Nietzsche να θέτει την βασική του αρχή 
ως µορφολογία, κάτι που ανάγεται στο ότι η βούληση δεν επιθυµεί την δύναµη µιας και δεν την 
δηµιουργεί. Το πρόβληµα τελικά έγκειται στην καθολικότητα του ηθικού νόµου και αυτό ακριβώς 
υπονοείται στο ερώτηµα του Nietzsche. Πως είναι δυνατόν η αντικειµενικότητα ή η αναγκαιότητα, το 
σύνολο δηλ. της ηθικής αξίας, να αποδίδεται στην νοµοθεσία ή στον αυτο-προσδιορισµό του Λόγου; Η 
απάντηση του Kant είναι: επειδή νοµοθετεί αυτόνοµα. Αυτό σηµαίνει όµως πως αποδίδουµε µία 
καθολική αξία στον Λόγο, ότι ανευρίσκουµε ένα καθολικό περιεχόµενο της αξίας. Ανακαλύπτουµε 
τουλάχιστον ότι ο αυτόνοµα νοµοθετών Λόγος είναι η καθολική αξία. Ισχυριζόµαστε µαζί µε τον Kant 
ότι αυτός που είναι ελεύθερος από εξωτερικό προσδιορισµό αποτελεί την αξία. Με ποιον τρόπο όµως 
νοµοθετεί ο ίδιος; Νοµοθετεί επί του εαυτού του και επί των οµοίων του ως προς τον ουσιαστικό 
προσδιορισµό της αξίας, δηλ. ως προς την έλλογη φύση του ανθρώπινου πέρα από κάθε εξωτερική 
στοχοθεσία. Με ποιον τρόπο όµως έχει αποδοθεί αυτή η αξία; Αυτό ακριβώς το ερώτηµα αγγίζει η 
κριτική του Nietzsche και θα το σχολιάσουµε αµέσως παρακάτω, διότι αφορά την ίδια την σηµασία της 
βούλησης ως τον πρακτικό Λόγο. Καταρχήν όµως να πούµε ότι µε τον Kant ανακαλύπτουµε µία 
δυνατότητα απόδοσης της ηθικής αξίας. Και µε αυτήν επιστρέφουµε στο βασικό µοτίβο της κριτικής του, 
έτσι όπως αυτό ετέθη στο πεδίο της γνωσιοθεωρίας µε την θεµελίωση του υπερβατολογικού εγώ. Στην 
πρώτη του Κριτική, εκεί όπου ο Kant διέλυσε τον δογµατισµό διαλύοντας τον γενο-λογικό ορισµό του 
Όντος, το ζήτηµα της γνώσης και της θεµελίωσής της ετέθη αναφορικά µε την δυνατότητά της. Το 
ερώτηµα «τι καθιστά την γνώση αντικειµενικά (a priori) δυνατή;» σήµαινε το τέλος της δογµατικής 
οντολογίας. ∆ιότι δεν είναι τώρα το Ον αυτό που καθιστά την γνώση δυνατή, το αντικειµενικό Είναι δεν 
έχει την σηµασία του καθεαυτού Είναι. Οποιοσδήποτε ισχυρισµός για το καθεαυτό Είναι δεν αποτελεί 
τον λίκνο της σοφίας, αλλά την πηγή του δογµατισµού. Η δυνατότητα της γνώσης, ο όρος συγκρότησης 
της αναγκαιότητάς της, η στροφή προς µία νέα έννοια του υποκειµενικού: αυτός ήταν ο στόχος της 
Υπερβατολογικής Αναλυτικής, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης κριτικής. Αναγνωρίζουµε 
το ίδιο µοτίβο και στην Κριτική του Πρακτικού Λόγου. Η µόνη δυνατότητα για µία αντικειµενικά 
αναγκαία σηµασία της πράξης και της ηθικής κρίσης αφορά στην ελευθερία του Λόγου, ως προς την 
πρακτική του νοµοθεσία. Πως λοιπόν η αυτονοµία του Λόγου αντιπροσωπεύει την καθολική αξία, αν 
αντιπροσωπεύει καταρχήν την δυνατότητα για την απόδοση της ηθικής αξίας; Αυτό γίνεται επειδή 
ακριβώς υπάρχει έλλογο ον. ∆εν θα υπήρχε ηθική αξία δίχως έλλογο ον, και άρα η ηθική αξία αφορά 
αποκλειστικά το έλλογο ον. Η ηθική αξία είναι το έλλογο ον στην καθολικότητα της σύλληψής του. 
Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ζήτηµα: το υπερβατολογικό εγώ στην πρώτη κριτική αποτελούσε τον 
αναγκαίο όρο για την δυνατότητα της αντικειµενικής γνώσης, αλλά δεν ταυτιζόταν µε αυτό το ίδιο το 
αντικειµενικό Είναι. Στα πλαίσια του πρακτικού Λόγου όµως το έλλογο και ταυτόχρονα ηθικό 
υποκείµενο, ο ίδιος ο Λόγος σε συµφωνία µε την µορφική, και άρα αυτόνοµή του νοµοθεσία, αποτελεί 
την καθολική έκφραση της ηθικής αξίας. Λέει ο Kant: «…εφόσον οι ηθικοί νόµοι οφείλουν να ισχύουν 
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για κάθε έλλογο ον, πρέπει να πηγάζουν από την γενική έννοια ενός έλλογου όντος…»184. Σε αντίθεση 
λοιπόν µε τον θεωρητικό Λόγο, όπου η αναγκαιότητα της γνώσης πηγάζει από την συµφωνία των όρων 
που θέτει το υπερβατολογικό υποκείµενο µε τους όρους του εξωτερικού αντικειµένου, στον πρακτικό 
Λόγο η αντικειµενική ηθική αξία αποδίδεται στο υποκείµενο, ως έλλογο υποκείµενο. Η αναγκαιότητα 
δηλ. συνίσταται τώρα στην συµφωνία του Λόγου µε την ίδια του την µορφική αρχή. Γι’ αυτό και στην 
έννοια του ηθικού υποκειµένου ο Kant διαφοροποιείται σε σύγκριση µε την έννοια του 
υπερβατολογικού υποκειµένου. Το έλλογο ον συλλαµβάνεται στην καθολικότητά του, κάτι που φυσικά 
δεν συµβαίνει µε το υπερβατολογικό υποκείµενο. Αυτή η διαφοροποίηση του Kant θα πρέπει να 
στρέψει την προβληµατική µας στο τελικό στάδιο της νιτσεϊκής κριτικής στην µεταφυσική. Στην 
κριτική συνάρτηση της ελευθερίας της βούλησης (ή της αυτονοµίας του πρακτικού Λόγου) µε το 
ζήτηµα της νοµοθεσίας των αξιών. Όχι όµως ως προς την περιεχόµενό τους, όπως γίνεται συνήθως. Το 
περιεχόµενο άλλωστε στην καντιανή ηθική είδαµε ότι είναι το έλλογο ον, και στην πραγµατική ζωή το 
έλλογο ον ως αξία τίθεται µε χίλιους δυο τρόπους. Τονίζουµε και πάλι ότι δεν υφίσταται κάποιο 
πρόβληµα φορµαλισµού στην καντιανή ηθική. Η µορφική αρχή του καντιανού ηθικού νόµου είναι 
αυθεντικά κριτική αρχή, και όχι προβληµατική. Το έλλογο ον είναι επίσης µία πολυδιάστατη 
περιεχοµενική αξία. Το ζήτηµα είναι αντιθέτως η καθολική χροιά του ηθικού νόµου. Η κυριαρχία του 
∆έοντος πάνω στο Είναι, το οποίο κατανοείται ως Ολότητα. Θα εξηγήσουµε αµέσως τι εννοούµε. 
Είπαµε πριν ότι µία κριτική στον Kant από νιτσεϊκή σκοπιά θα ήταν ότι ο Kant αποσυνδέει την βούληση 
από τον πόλεµο που διεξάγεται µέσα της. Αυτό είναι όµως η µίση αλήθεια. ∆ιότι στην καντιανή ηθική ο 
πόλεµος που διεξάγεται στην βούληση µαίνεται ανελέητος. Πρόκειται για την διαµάχη του ηθικού 
νόµου µε τις εµπειρικές ροπές, για την µάχη της βούλησης µε τον εαυτό της και τις ίδιες της τις 
επιθυµίες. Υπάρχει µάλιστα και ένας βαθύτατα υπαρξιακός τόνος στην καντιανή ηθική, ο οποίος δεν 
έχει προσεχθεί όσο πρέπει. Όλη η αξία της βούλησης διακυβεύεται στην απόφαση να αναζητήσει ή να 
αρνηθεί την ευτυχία της. Ελευθερία; το ιδεώδες του Λόγου, η ανόρθωση του νοήµατος και ο κόλαφος 
του µηδενισµού. Ευτυχία; ιδεώδες της φαντασίας185, αντικατάσταση του νοήµατος από το εµπειρικά 
δεδοµένο, από τον κοµφορµισµό, από το µηδέν. ∆εν υπάρχει αξία και τα πάντα πέφτουν στο µηδέν όταν η 
βούληση αποσυνδέεται από τον πόλεµο που διεξάγεται µέσα της. Αυτό διδάσκει ο Kant. Η ελευθερία της 
βούλησης, και άρα η ηθική της αξία, είναι ο πόλεµός της. Η ελευθερία δεν γίνεται ποτέ κάτι δεδοµένο 
δίχως να αναιρεθεί. Υφίσταται µόνο σε ακραία ένταση και πρέπει να κερδίζεται συνεχώς. Η 
προστακτική απευθύνεται σε µία πραγµατικά πολεµική βούληση, τα αγγελικά και καθαρά πνευµατικά 
πλάσµατα είναι αδιάφορα ως προς την αξία. Έτσι λοιπόν αυτή η κριτική, που από την σκοπιά του 
Nietzsche διατυπώσαµε, δεν πρέπει να κατανοηθεί µονοσήµαντα. Στην πραγµατικότητα εννοούµε µε 
αυτή την φράση πως ο Kant αδυνατεί να συλλάβει τον πόλεµο που διεξάγεται εντός του πρακτικού 
Λόγου του ίδιου. Αυτή η διαµάχη όµως σε τι συνίσταται; Ο Kant όρισε τον πρακτικό Λόγο βάσει µίας 
καθαρά µορφικής αρχής. Πως µπορεί λοιπόν µία µορφική αρχή να περιπέσει σε αντίφαση ή σε αντίθεση 
µε τον εαυτό της; Ο Nietzsche πιστεύει ότι και ο ίδιος ο Kant µένει προσκολληµένος στην βασική 
παρανόηση της φιλοσοφίας απέναντι στην ζωή. Ότι δηλ. η ζωή κυριαρχείται δήθεν από την αντενεργό 
δύναµη. Αυτό που εννοούµε ως αποσύνδεση του πρακτικού Λόγου από τον πόλεµο που διεξάγεται 
εντός του είναι η κριτική του Nietzsche ότι ο πρακτικός Λόγος αντιπροσωπεύει µίαν καθολική αξία 
επειδή ακριβώς πηγάζει από την αντιπαράθεσή του απέναντι στην ζωή ως Ολότητα. ∆ιότι 
αδιαµφισβήτητα από αυτό προέρχεται η καθολικότητα του ηθικού νόµου. Η αντίφαση του πρακτικού 
Λόγου µε τον εαυτό του, η αντινοµία του, συνίσταται στο ότι αδυνατεί να δει τον εαυτό του εντός του 
Όλου, να συµπεριλάβει το ∆έον εντός της κριτικής του Είναι. Εντός του πρακτικού Λόγου η ταυτότητα 
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προηγείται της διαφοράς και την συγκροτεί. Αυτό ακριβώς εννοεί ο Nietzsche όταν λέει ότι η ηθική του 
Kant δεν ήταν παρά ζήτηµα µίας συγκεκριµένης προοπτικής σύλληψης της γνώσης και της πράξης186. Η 
καθολικότητα του ηθικού νόµου ήταν απόρροια µίας (ηθικής) σύλληψης για το Όλον, την οποία ο Kant 
είχε απαγορεύσει στις αντινοµίες της πρώτης του κριτικής. ∆εν εννοούµε κάποια συγκεκριµένη από τις 
τέσσερις αντινοµίες, αλλά το γενικό σκοπό που είχε η διατύπωση τους.  Προκύπτει αντινοµία έλεγε εκεί 
σε κάθε σύλληψη του κόσµου ως τέτοιου στην Ολότητά του. Ο Λόγος περιπίπτει σε αντιφάσεις όταν 
επιχειρεί να συλλάβει το Είναι στην ολότητά του βάσει απόλυτων αρχών. Και βλέπουµε ήδη τον 
πρακτικό Λόγο, σε µία βασική διατύπωση της κατηγορικής προστακτικής, να επιχειρεί να διατρανώσει 
την καθολικότητα του νόµου του187, ως κάτι που θα έπρεπε να εφαρµοστεί ως καθολικός νόµος της 
φύσης. Η αυτονοµία του πρακτικού Λόγου ήταν στην πραγµατικότητα µία καθολική ηθική κρίση. Ήταν 
η επιβολή του ∆έοντος πάνω στο Είναι. Η ελευθερία της βούλησης κατανοήθηκε από τον Kant ως η 
απελευθέρωση του έλλογου νόµου, και της αξίας του Λόγου, από την Ολότητα της ζωής. Η Ολότητα 
της ζωής συλλαµβάνεται µε αντενεργό τρόπο από την πρακτική συνείδηση. Είναι εκπληκτικό αυτό 
ακριβώς που έχει ανακαλύψει ο Nietzsche εδώ. Ανακαλύπτει αυτό που ονοµάσαµε την οριακή στιγµή 
της ηθικής συνείδησης και την εξακριβώνει ως την πραγµατική αντινοµία της ηθικής συνείδησης 
στρέφοντάς την κατά του  Kant: Η ζωή δεν µπορεί να κριθεί ως τέτοια στην Ολότητά της. Ο πρακτικός 
Λόγος θα πέσει σε αντίφαση όταν θα επιχειρήσει να κρίνει το Όλον βάσει του ∆έοντος.  
 

«Λίγοι καθιστούν σαφές τι περικλείει η σκοπιά της επιθυµίας, κάθε «έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι» ή 
κάθε «έτσι θα έπρεπε να ήταν»: µία καταδίκη της συνολικής πορείας των πραγµάτων…∆ιότι σε αυτή την πορεία 
δεν υπάρχει τίποτε το αποµονωµένο: το µικρότερο φέρει µαζί του το Όλον, και στην πιο µικρή αδικία στέκεται 
ολόκληρο το οικοδόµηµα του µέλλοντος, το Όλον καταδικάζεται σε κάθε κριτική που αφορά ακόµη και το πιο 
µικρό. Υποθέστε τώρα ότι η ηθική µορφή, όπως νόµιζε ο Kant, δεν πραγµατοποιείται ποτέ εξ’ ολοκλήρου και ότι 
κρέµεται σαν ένα είδος επέκεινα πάνω από την πραγµατικότητα: τότε η ηθική θα περιείχε µία κρίση σχετικά µε το 
Όλον, η οποία θα µας επέτρεπε να ρωτήσουµε: από πού παίρνει αυτό το δικαίωµα; Πως δύναται το µέρος να κάνει 
τον κριτή απέναντι στο Όλον…»188. 

 
Μία από τις µεγάλες κριτικές συλλήψεις του Kant, οι αντινοµίες του καθαρού Λόγου, η διαλεκτική 
επίφαση των κοσµολογικών ιδεών, στρέφονται τώρα από τον Nietzsche ενάντιά του, ως την αντινοµία 
της ηθικής συνείδησης στην καθολικότητα του πρακτικού νόµου της. Η αντινοµία µεταφέρεται δηλ. από 
τον Nietzsche στην σφαίρα του πρακτικού Λόγου και στην σφαίρα των αξιών επειδή ακριβώς η κριτική 
του Kant δεν συµπεριέλαβε και τον πρακτικό Λόγο, το ∆έον, εντός της κριτικής. Γι’ αυτό και ο 
Nietzsche µιλάει συχνά για µία κριτική της επιθυµίας189. Με την έννοια της αυτονοµίας ο Kant 
διατύπωσε µία ηθική κρίση για την ζωή ως Ολότητα, ότι δηλ. η ζωή είναι αντενεργού χαρακτήρα (ότι 
ως προς τον ηθικό νόµο αποτελεί το πεδίο του τυχαίου, ότι αποτελεί αυτό που δεν φέρει την αξία του 
εντός του). Η κρίση αυτή είναι αντινοµική, αγνοεί το διαφορικό στοιχείο των ποιοτήτων, τοποθετώντας 
την νοµοθετούσα συνείδηση έξω από την διαφορική γένεση των ποιοτήτων. Το αγνοεί στην έννοια της 
ελεύθερης βούλησης, στην έννοια δηλ. του πρακτικού Λόγου, του αυτόνοµου Λόγου που συµπίπτει µε 
τον µορφολογικό (αυτόνοµο) καθορισµό της βούλησης. Εδώ φαίνεται να επιστρέφει ο γενο-λογικός 
ορισµός και ο Kant δεν µένει πιστός στην κριτική του, καθώς αναζητά το ανυπόθετο. Πως θα µπορούσε 
να εκφραστεί αυτή η αντινοµία; Θέση: Τίποτε µέσα στον κόσµο ως ολότητα δεν συµβαίνει µε αναγκαίο 
τρόπο. Άρα ο κόσµος ως ολότητα δεν έχει ηθική αξία. Αντίθεση: Ο κόσµος ως ολότητα είναι εξ’ 

                                                 
186 Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής, ΙΙΙ, §12, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
187 Ι. Kant, Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, [Θεµέλια της µεταφυσικής των ηθών], ΒΑ 52, Werke in 
XII Bänden, hrsg. W. Weischedel, Band VII, σελ. 51, suhrkamp, Frankfurt a. M., 1974   
188 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §331, σελ. 226, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [η µετάφραση 
δική µας] 
189 Ό. π., §330, σελ. 226 
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ολοκλήρου αναγκαίος. Οπότε φέρει πλήρως την αξία του εντός του. Και οι δύο προτάσεις µπορούν να 
γίνουν αποδεκτές εάν αγνοηθεί το διαφορικό στοιχείο του βούλεσθαι ως έλκεσθαι, το  οποίο είδαµε πως 
αναιρεί την ελευθερία (θέση), αλλά και την ανελευθερία (αντίθεση). Και οι δύο προτάσεις φέρνουν 
µέσα τους µία απόλυτη κρίση που ριζώνει στον γενο-λογικό ορισµό. Η σκοπιά της ενότητας επιστρέφει 
και πάλι. ∆ιαβάζουµε στην συνέχεια του προηγούµενου κειµένου: 
  

«Μου φαίνεται πολύ σηµαντικό να απαλλαχθεί κανείς από την ενότητα, από κάποια δύναµη, από το απόλυτο. 
Αλλιώς δεν θα µπορεί κανείς να αποφύγει να το ονοµάσει Θεό και να το εκλάβει ως την ύστατη αρχή. Πρέπει να 
κοµµατιάσουµε το Όλο. Πρέπει να ξεµάθουµε τον σεβασµό προς το Όλο…Το Όλο θα έφερνε και πάλι τα παλιά 
προβλήµατα µαζί του, «πως είναι δυνατό το κακό;» κτλ. Εποµένως: δεν υπάρχει κανένα Όλο, δεν υπάρχει κανένα 
µεγάλο αισθητηριακό ή εφευρετικό κέντρο, δεν υπάρχει αποθήκη δύναµης»190. 
 

Η σκοπιά της ενότητας στην ηθική οδηγεί εποµένως σε δύο αντικρουόµενες απόψεις για την αξία του 
κόσµου ως Ολότητα. Ο γενο-λογικός ορισµός και η ηθική συνείδηση επιστρέφουν στην πολύ βασική 
σύλληψη της ελευθερίας. Η µεν θέση (Kant) αρνείται την αξία στο Είναι, η δε αντίθεση κρίνει τα πάντα 
ως έκφραση ηθικών αξιών. Η λύση της αντινοµίας πρέπει να προέλθει από την εφαρµογή του 
διαφορικού στοιχείου τόσο στο αυτόνοµο όσο και στο ανελεύθερο βούλεσθαι. «Ακριβώς το ότι 
εξαλείψαµε την συνολική συνείδηση που θέτει σκοπούς και µέσα είναι η µεγάλη µας ανακούφιση-έτσι δεν 
οφείλουµε να είµαστε πεσιµιστές…»191. Εκτροπή της καθολικότητας της αξίας από την ανθρωπότητα 
στην ατοµικότητα. «Αξία είναι η µέγιστη ποσότητα δύναµης, που µπορεί να ενσωµατώσει ένας άνθρωπος. 
Ένας άνθρωπος, όχι η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι περισσότερο µέσο παρά σκοπός…»192. Η 
ηθική αξία δεν είναι εποµένως για τον Nietzsche ζήτηµα ελευθερίας ή ανελευθερίας, σε αυτές τις 
παραστάσεις επανέρχεται ο γενο-λογικός ορισµός, φέρνοντας την καθολική προοπτική του κόσµου ως 
Ολότητα, και εποµένως επανέρχεται η ηθική συνείδηση µε την κρίση της για τον κόσµο ως Ολότητα. 
Αυτή όµως η κρίση είναι αντινοµική193. Αξία είναι τώρα η ίδια η έκφραση του διαφορικού στοιχείου, οι 
εναντιότητες των δυνάµεων. Αξία είναι η απόρροια της τριβής περισσότερο παρά βούληση για 
αυτονοµία. Βούληση για άνοδο της δύναµης και καθυπόταξης των αντιστάσεων. Το Όλον διασπάται σε 
κυριαρχικές και κυριαρχούµενες βουλήσεις και έτσι δεν µπορεί να κριθεί συνολικά ως Ολότητα. ∆εν 
υπάρχει καθολική προοπτική άρα ούτε και καθολική αξία: «Η συνολική αξία του κόσµου δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί. Κατά συνέπεια ο φιλοσοφικός πεσιµισµός ανήκει στα κωµικά πράγµατα»194. Η οριακή στιγµή 
της ηθικής συνείδησης ήταν ότι θέλησε να επιβάλει αυτή την καθολική προοπτική της και να κρίνει το 
Είναι ως ολότητα στην ιδέα της αυτονοµίας του πρακτικού Λόγου. Ο Kant διέλυσε τον γενο-λογικό 
ορισµό, αλλά δεν είδε ότι η πηγή του έγκειται στην ηθική συνείδηση (στην ιδέα της ενότητας που 
καταργεί την διαφορά). Νόµιζε ότι η πηγή του έγκειται στην ωφελιµιστική δύναµη και νόµιζε ακόµη 
πως αυτή εκφράζεται στο Είναι. Έφτασε έτσι η ηθική συνείδηση στο οριακό της σηµείο: στην σύλληψη 
της ηθικής αξίας ως ατοµικότητα (έλλογο ον), αλλά και ως καθολικότητα. Στην οριακή της αυτή στιγµή 
η ηθική συνείδηση ως κυρίαρχη ακόµη δύναµη δεν εκφράζει κάποια αρνητική και αντενεργή ποιότητα 
δύναµης, αλλά χωλαίνει στην σύλληψη της αξίας και της νοµοθεσίας εκείνης που θα άρει οριστικά την 
αντενεργή ποιότητα. Έχει κατανοήσει τον αντενεργό χαρακτήρα της κυρίαρχης δύναµης, δεν τον 
αποδίδει όµως στην ίδια, παρά µονάχα στην ζωή ως Ολότητα. Αυτή είναι όµως που θέτει την ζωή µε 
αυτό τον τρόπο. Η καταφατική και ενεργητική νοµοθεσία, αυτή που θα αναιρέσει το αντενεργό 
στοιχείο, προϋποθέτει την διάσπαση της Ολότητας µε την τοποθέτηση της πρακτικής βούλησης και του 

                                                 
190 Ό. π., §331, σελ. 226 
191 Ό. π., §707, σελ. 478  
192 Ό. π., §713, σελ. 482 
193 Ό. π., §6, σελ. 11: «Αυτή είναι η αντινοµία: από την στιγµή που πιστεύουµε στην ηθική, καταδικάζουµε την ύπαρξη».  
194 Ό. π., §708, σελ. 480 
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δέοντος εντός του Είναι. Πηγή του αντενεργού στοιχείου δεν είναι η ζωή, το Είναι, αλλά η ίδια η ηθική 
κρίση της ζωής. Με το παρακάτω απόσπασµα ο Nietzsche περιγράφει την πορεία προς έναν νέο τύπο 
πολιτισµού και έναν νέο τύπο υποκειµένου: 

 
«Η πίστη ότι ο κόσµος όπως θα έπρεπε να είναι, είναι, ότι υπάρχει πραγµατικά, είναι µία πίστη του µη-παραγωγικού, ο οποίος 
δεν θέλει να δηµιουργήσει έναν κόσµο όπως θα έπρεπε να είναι αυτός. Τον θέτουν ως δεδοµένο, ψάχνουν για µέσα και δρόµους 
ώστε να τον φτάσουν. «Η βούληση για αλήθεια» ως αδυναµία της βούλησης για δηµιουργία»195. 

 
 
 

γ) Βούληση για δύναµη και η τραγική κοσµοθεωρία 

 

      Η τραγική κοσµοθεωρία είναι η διονυσιακή κοσµοθεωρία. Πριν ρωτήσουµε όµως τι σήµαινε ο 
∆ιόνυσος για τον Nietzsche, ας αναρωτηθούµε καταρχήν τι σήµαινε για τους αρχαίους Έλληνες. Ο 
∆ιόνυσος ήταν µία από τις θεότητες της γης. Ανήκει στις θεότητες που η συµβολική των αφηγήσεων γι’ 
αυτούς θέλει να εκφράσει κάτι πρωταρχικό και ταυτόχρονα πολύ οικείο. Η ίδια η ιστορία της γέννησης 
του Θεού αυτού φαίνεται να συµβολίζει τα στάδια της ωρίµανσης του καρπού της αµπέλου, τον τρόπο 
δηλ. µε τον οποίο ο καρπός, ο από τα σπλάχνα της γης εκφυόµενος, ωριµάζει υπό την σκέπη των 
φυλλωµάτων και της υγρασίας της γης. Η Γη προστατεύει τον Βάκχο (βλαστάρι) από την ισχυρή φωτιά 
του Ουρανού. Οι συµβολισµοί του ∆ιονύσου εκφράζουν πάντοτε κάτι το πρωτογενές, κάτι που 
βρίσκεται περισσότερο κοντά στο ανθρώπινο παρά στο ουράνιο. Γι’ αυτό ανήκει επίσης και σε εκείνες 
τις θεότητες, οι οποίες άσκησαν την µεγαλύτερη επίδραση στην πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή των 
Ελλήνων. Το κυριότερο όµως στοιχείο της µυθολογίας του ανάγεται στα πάθη που συνοδεύουν τόσο 
την γέννησή του όσο και την δράση του. Είναι ο Θεός που φέρνει τόσο κοντά την καταστροφή µε την 
γέννηση. Ήδη η µητέρα του πεθαίνει κατά την γέννησή του. Κάτι πεθαίνει και κάτι γεννιέται. Η ζωή ως 
διαρκής αναγέννηση. Η τραγική τέχνη, που κατάγεται βεβαίως από τις ιεροτελεστίες, οι οποίες 
τελούταν προς τιµήν του ∆ιονύσου και από το άσµα του ∆ιθυράµβου, περικλείει στην ουσία των 
διδαχών της αυτή τη συµβολική των παθών που συνοδεύουν διαρκώς τον ∆ιόνυσο. Για τον πρώιµο 
Nietzsche η βαθύτατη επίδραση της τραγικής τέχνης συνίσταται στην µεταφυσική παρηγοριά196. Παρά 
την τροµερή επίδραση που ασκεί στην νεανική ακόµη περίοδο του Nietzsche η φιλοσοφία του 
Schopenhauer, µε τον όρο αυτό δεν υπονοείται η αισθητική θεωρία του δεύτερου, αλλά µάλλον η 
συµβολική αυτή της διονυσιακής καταστροφής και αναγέννησης. Για τον Nietzsche, ο οποίος βλέπει 
στην εκάστοτε δραµατική φιγούρα το πρόσωπο και το δράµα του ίδιου του ∆ιονύσου, η τραγική τέχνη 
δεν διέπεται στην ουσία της από κάποιο πεσιµιστικό µοτίβο, αλλά τουναντίον από την ίδια την 
υπόσχεση για την διαρκή αναγέννηση της ζωής. Το δράµα του ∆ιονύσου µας παραπέµπει εποµένως 
στην ανεξάντλητη πηγή της ζωής. «Η τραγωδία δείχνει την αιώνια ύπαρξη αυτής της ουσίας της ζωής 
παρά την διηνεκή καταστροφή των φαινοµενικοτήτων»197. Μπορεί στην Γέννηση της Τραγωδίας η 
διάκριση µεταξύ φαίνεσθαι και βούλεσθαι να γίνεται αποδεκτή, αυτό όµως είναι ένα στοιχείο που δεν 
επηρεάζει την κρίση του Nietzsche για την ουσία του τραγικού, όπως γίνεται µε τον Schopenhauer. Ο 
συµβολική του ∆ιονύσου βρίσκεται σύµφωνα µε τον Nietzsche στο επίκεντρο του ελληνικού 
πολιτισµού, διότι η ουσία του πολιτισµού αυτού δεν έγκειται όπως πολλοί ισχυρίστηκαν σε µία 
υποτιθέµενη γαλήνη του Έλληνα ή σε µία αρµονική και ισορροπηµένη θέση του µέσα στην ζωή. Ο 
Έλληνας δεν θεώρησε την ουσία της ζωής σαν σε ένα διαυγές απολλώνιο όνειρο. Ο Έλληνας αντίκρισε 

                                                 
195 Ό. π., §585, σελ. 402, [δική µας η µετάφραση] 
196 Fr. Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύµα της µουσικής, §§7-8, σελ. 53-68, µετάφρ. Κ. Λ. Μεραναίος, εκδ. 
Μάρη, Αθήνα, χ.χ. 
197 Ό. π., §8, σελ. 61, µετάφρ. Κ. Λ. Μεραναίος  
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στην καρδιά της ζωής µία κατασκότεινη άβυσσο και η απολλώνια οπτασία έρχεται κατόπιν στην τέχνη 
ως η ωραία φαινοµενικότητα να λυτρώσει τον Έλληνα από την αηδία και την παραίτηση. Στο αισθητικό 
δίπολο ∆ιόνυσος-Απόλλων ο πρώτος στέκεται πλησιέστερα στην ελληνική κοσµοθεωρία, η οποία 
κατάλαβε όσο καµία άλλη την απόλυτη προτεραιότητα και, κατά συνέπεια, την ακαταµάχητη δύναµη 
του βουλητικού και του άλογου φυσικού στοιχείου. Ένα πρωταρχικό ένστικτο διαφύλαξε τον Έλληνα, 
βοηθώντας τον να µετουσιώσει την άβυσσο σε τέχνη. Ο ∆ιόνυσος, ως η προσωποποίηση αυτού του 
καλλιτεχνικού ενστίκτου (µιας και ο ίδιος καταστρέφεται και δεινοπαθεί συνεχώς από την πρωταρχική 
ενόρµηση, αλλά και διαρκώς επιτυγχάνει να αναγεννιέται) αποτελεί τώρα την θεότητα, που όπως έκανε 
µε αυτόν η Γη, σώζει τον καρπό (τον άνθρωπο) παίρνοντάς τον υπό την σκέπη του (την τέχνη). 
Κατανοούµε τώρα σε τι ακριβώς συνίσταται η σύνδεση της θεωρίας της «Βούλησης για ∆ύναµη» µε 
την τραγική κοσµοθεωρία. Ο ∆ιόνυσος στον ανώτερο συµβολισµό του παραπέµπει στην διάσπαση της 
ολότητας. Η τραγική τέχνη βρίσκεται στους αντίποδες της µεταφυσικής γιατί συνεπάγεται µίαν άλλη 
προοπτική µατιά στην ζωή από αυτήν του Όλου. Η ζωή δεν κρίνεται στην ολότητά της, ο Θεός 
∆ιόνυσος τοποθετείται εντός αυτής για να υποφέρει την διάσπασή του σε πλήθος δραµατικών 
προσώπων και δραµατικών αφηγήσεων. Οι Έλληνες δεν τοποθέτησαν τον Θεό τους, όπως οι άλλοι 
λαοί, εκτός του Όλου. Γι’ αυτό και ήταν τραγικοί και καθόλου πεσιµιστές. Όταν ο Nietzsche επικαλείται 
την ανόρθωση ενός νέου τραγικού πολιτισµού και ενός νέου τραγικού ανθρώπου, εννοεί την ανόρθωση 
και αποκατάσταση αυτής της συγκεκριµένης εντός του Όλου προοπτικής. Όχι ένας ηθικός πολιτισµός 
που τοποθετεί τον Θεό ή την µεταφυσική αλήθεια πάνω και εκτός της ολότητας. Όχι ένα ηθικό 
υποκείµενο που κρίνει την ζωή από την προοπτική του Όλου. Ο τραγικός ήρωας υποφέρει, αλλά δεν 
κρίνει και δεν καταδικάζει το θεϊκό δίκαιο. ∆ιότι ξέρει ότι δεν είναι κάτι πάνω από την ζωή. Γι’ αυτό 
ακριβώς και το τέλος της τραγωδίας έρχεται µε τον ρεαλισµό του Ευριπίδη. Στην θέση του τραγικού 
ήρωα τοποθετείται τώρα ο σύγχρονος καθηµερινός τύπος του Έλληνα, ο γραικύλος198. Οι βαθιά 
µεταφυσικές ανησυχίες του τραγικού ήρωα δίνουν την θέση τους στις διαλεκτικές αναζητήσεις ενός 
µάλλον πεζού και ωφελιµιστή ανθρώπου. Είναι λοιπόν ο Σωκράτης αυτός που κατέστρεψε το τραγικό. 
Ήταν αυτός που µε την ακραία πίστη του στην λογική σκέψη και µε την ακραία περιφρόνησή του για το 
καλλιτεχνικό ένστικτο έφερε στο προσκήνιο την προοπτική του Όλου. Ήταν αυτός που ρωτούσε να 
µάθει τι είναι η αρετή ως ορισµός ή έννοια, και όχι ως απτό επιµέρους παράδειγµα. Ο Σωκράτης, ο 
ιδρυτής του ορθολογισµού, αυτός που φέρνει το οριστικό χτύπηµα στο τραγικό µε τον ανίατό του 
οπτιµισµό. Αυτός που νοµίζει ότι η γνώση µε το µίτο της αιτιότητας δύναται να φτάσει ως την γνώση 
της ίδιας της αβύσσου και να γνωρίσει την ουσία199. Την ζωή ως ουσία. Το ζωτικό στοιχείο του 
τραγικού συνίστατο αντιθέτως στον πεσιµισµό της, ο οποίος όµως δεν ήταν ο πεσιµισµός του 
Schopenhauer, αλλά ο πεσιµισµός που ριζώνει στην δύναµη και στην ζωντάνια. Είναι ο πεσιµισµός της 
τραγικής σοφίας, η γνώση δηλ. της αέναης καταστροφής και διάσπασης του Όλου και η τοποθέτηση του 
ατόµου µέσα σε αυτή την διάσπαση. Ο µηδενιστικός πεσιµισµός του  Schopenhauer δεν είναι ο τραγικός 
πεσιµισµός. Αντίθετα ριζώνει στην µεταφυσική και ηθική πλάνη που εκκινεί µε τον Σωκράτη και 
εδράζεται όπως αναλύσαµε στην οπτική της ολότητας, στην προοπτική της συνείδησης. Ο µυθικός 
συµβολισµός και η διαλεκτική, το ένστικτο και ο Λόγος, η αποδοχή των δεινών και η ηθική επίκριση, η 
προοπτική του πολλαπλού ή της διάσπασης των νοηµάτων και η προοπτική του  Όλου που γεννά µίαν 
αξία, ο πεσιµισµός της δύναµης και ο πεσιµισµός του µηδενός, ο ∆ιόνυσος και ο Σωκράτης, ο τραγικός 
καλλιτέχνης και ο θεωρητικός άνθρωπος. Ορίστε οι πραγµατικές αντιθέσεις που φέρνει στην επιφάνεια 
η τραγική φιλοσοφία του Nietzsche σαν την πραγµατική µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη. Η 
Καταφατική Βούληση ως η εφαρµογή της διάσπασης του Όλου που σώζει την ζωή από την ηθική 
αποτίµηση. Η Αρνητική Βούληση ή η Βούληση του Μηδενός, που επιχειρεί να κρίνει την ζωή από την 

                                                 
198 Ό. π., §11 
199 Ό. π., §15 
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σκοπιά του Όλου. Κρίνοντάς την όµως δεν επιβάλει την κυριαρχία της ως πραγµατικά κυρίαρχη 
Βούληση, αλλά επιθυµεί να σβήσει και η ίδια, αποκαλύπτοντας έτσι το ψέµα της: είναι δύναµη, όχι 
κυριαρχική, αλλά διαλυτική. Βασίζεται στην διάλυση της διαφοράς, αλλά σβήνει και η ίδια 
επιβεβαιώνοντας πως η διαφορά, δηλ. η διάσπαση του Όλου είναι το παν (βλ. πιο πάνω σελ. 76). 
Βούλεται το Μηδέν σηµαίνει: δεν βούλεται, αλλά διαλύει κάθε βούληση. 
      Η διάσπαση του Όλου είναι η ίδια η επιβεβαίωση της διαφοράς, η διονυσιακή σοφία για την αιώνια 
αναγέννηση µίας όλο και πιο δυνατής ζωής. Η προοπτική της Ολότητας είναι η αναίρεση της διαφοράς, 
η οποία όµως [διαφορά] επιβεβαιώνεται ακόµη και στην διάσπασή της, ακόµα και µε την κυριαρχία του 
µηδενός. Επιβεβαιώνεται όµως τότε ως διαλυµένη και αποκοµµένη από την ποιότητά της και την 
δύναµή της. Η Βούληση του Μηδενός περιφέρεται σαν φάντασµα µέσα στην ζωή. Υπάρχει και δεν 
υπάρχει. Στο τέλος της, µε το ασκητικό και βουδιστικό σβήσιµό της, επιβεβαιώνει αυτό που αναιρεί, µε 
τον θάνατό της επιβεβαιώνει την ζωή. Είναι όπως είπαµε πιο πάνω (σελ. 76) το ψέµα για την ζωή µέσα 
στην ζωή. Η καταφατική βούληση επιβεβαιώνεται, αλλά συνήθως ως διαλυµένη. Ποιος θα ξυπνήσει την 
καταφατική βούληση, αυτή την τιτάνια δύναµη, από τον λήθαργό της; Ένα άλλο υποκείµενο, ένα 
υποκείµενο πραγµατικά τραγικό. Το ζήτηµα του υποκειµένου, η στροφή προς την ατοµικότητα και την 
βούλησή της, είναι µία εύλογη συνέπεια για την φιλοσοφία του Nietzsche. Πηγάζει από αυτή την 
ανάγκη διάσπασης και αποσυναρµολόγησης του Όλου, ως το κατεξοχήν εγχείρηµα για την άρση του 
ψέµατος και την αφύπνιση της καταφατικής Βούλησης. Το τραγικό υποκείµενο, ένα κοµµάτι και αυτό 
από τα µέλη του κοµµατιασµένου ∆ιόνυσου. Και τι θα είναι ένα τέτοιο υποκείµενο, που διασπά την 
ολότητα, τι είδους βούληση είναι η καταφατική του βούληση; Είναι µία βούληση δηµιουργική. Ο 
Υπεράνθρωπος είναι η έκφραση της δηµιουργικής και καταφατικής βούλησης. Είναι αυτός που 
διαµελίζει την ολότητα και άρα το ψέµα, το οποίο σαν φάντασµα είχε τοποθετηθεί πάνω της για να 
κονιορτοποιήσει την ικανότητα της βούλησης, το κατεξοχήν της προσόν: την προσταγή, την δηµιουργία. 
Η διαλυτική και αντενεργή επιρροή του µηδενός συνίστατο λοιπόν σε αυτό ακριβώς. Η βούληση δεν 
µπορούσε πλέον να διατάξει, δεν µπορούσε να δηµιουργήσει. Ο Υπεράνθρωπος αντιστρέφει την 
προοπτική µονάχα κοµµατιάζοντάς την. Για να αντιστρέψει τις βουλήσεις, για να αφυπνίσει την 
δηµιουργικότητα της βούλησης.                        
    

 
 

 

δ) Καταστροφή της µεταφυσικής: Ο Υπεράνθρωπος 

 

      Γίνεται φανερό ότι σύµφωνα µε τον Nietzsche η µεταφυσική θεωρία, η οποία εδράστηκε στον γενο-
λογικό ορισµό του όντος, είναι αναγκασµένη να καταλήξει στον ασκητισµό και στον µηδενισµό. Αυτή 
είναι η εσωτερική «λογική» της, από την στιγµή που εδράζεται στην ηθική συνείδηση. Με την 
εσωτερική αυτή «λογική» δεν υπονοείται κάτι άλλο, παρά η µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη, η 
αντιπαράθεση δηλ. των πρωτογενών ποιοτήτων της δύναµης (Κατάφαση, Άρνηση). Ο µηδενισµός είναι 
απόρροια της αδυναµίας της καταφατικής βούλησης να δηµιουργήσει νέες αξίες, και σε αυτό έχει 
πρωτοστατήσει η αντενέργεια της ηθικής συνείδησης. Ο µηδενισµός των αξιών πηγάζει από την 
εγκαθίδρυση της µονοδιάστατης προοπτικότητας της ηθικής συνείδησης. Όπως αναφέραµε (σελ. 76), η 
µονοδιάστατη προοπτική καταργεί κάθε άλλη, αφού καταργεί την διαφορά. Η ηθική αυτή, που 
εκφέρεται από την προοπτική του Όλου, µε την µονοσήµαντη κρίση της για την ζωή δεν αποτελεί µία 
πραγµατική νοµοθεσία, αλλά την διακινδύνευση κάθε νοµοθεσίας. Σε αυτήν φανερώνεται ο διαλυτικός 
χαρακτήρας της αρνητικής δύναµης, η οποία εµφανίζεται µεν ως δύναµη και µάλιστα ως κυριαρχική, 
στην πραγµατικότητα όµως διαλύει την δύναµη και την πηγή της δύναµης, αναιρώντας την διαφορά. 
Με αυτήν την σηµασία οι «ανώτερες αξίες» δεν αποτελούν πραγµατική νοµοθεσία, αλλά την 
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κατάργηση της νοµοθεσίας, τον εκφυλισµό της βούλησης. Η αυθεντική τους ποιότητα γίνεται φανερή, 
όταν κατά την αµφισβήτησή τους δίνουν την θέση τους σε µία δήθεν αντίστροφή τους: 
 

«Οι ακραίες τοποθετήσεις δεν αντικαθιστούνται µε πιο µετριασµένες, αλλά από εξίσου ακραίες, όµως 
αντίστροφες. Έτσι λοιπόν η πίστη στην ακραία ανηθικότητα της φύσης, η πίστη στην απουσία σκοπού και 
νοήµατος της ψυχολογικά αναγκαίας αψιθυµίας είναι αυτό που προβάλλει όταν η πίστη στον Θεό και σε µία 
ουσιαστική ηθική τάξη γίνονται αβάσιµες. Ο µηδενισµός εµφανίζεται τώρα, όχι επειδή η δυσαρέσκεια µε την ζωή 
έχει γίνει µεγαλύτερη από ό,τι παλιότερα, αλλά διότι είναι κανείς πια δύσπιστος για την ύπαρξη ενός «νοήµατος» 
στο κακό, και ακόµη περισσότερο στην ίδια την ύπαρξη. Μία προοπτική καταστράφηκε: επειδή όµως αυτή 
θεωρήθηκε ως η κατεξοχήν προοπτική, φαίνεται τώρα σαν να µην υπάρχει κανένα νόηµα εντός της ύπαρξης, σαν 
να είναι όλα µάταια»200.            

 

Τι ακριβώς απαιτείται για την αναίρεση της ηθικής συνείδησης και της αντενέργειάς της είναι φανερό. 
Απαιτείται η αναίρεση της µονοδιάστατης προοπτικότητας του Όλου. Τι θα εκκινήσει αυτή την διεργασία; 
Ένα από τα διεσπαρµένα µέλη του ∆ιόνυσου, ένα άλλο υποκείµενο. Αυτό του οποίου η προοπτικότητα 
θα αποτελεί την άρση της µονοδιάστατης και διαλυτικής προοπτικής της Ολότητας, µε το να αποτελεί 
απλά ένα µέρος του Όλου. Είναι το µέλος του ∆ιόνυσου που καταφάσκει την διάσπαση και το 
κοµµάτιασµά του Θεού του, γιατί ξέρει ότι αυτή η καταστροφή αναγεννάει την ζωή και την εξυψώνει. 
Είναι ο πραγµατικός ακόλουθος του ∆ιόνυσου, ο αυθεντικός µαθητής της τραγικής σοφίας του 
Ζαρατούστρα. Είναι ο αντι – ωφελιµιστής, αυτός που ξέρει την θεµελιακή σηµασία του πόνου που 
προκαλεί η κατάφαση της ζωής, η επιβεβαίωση δηλ. της διαφοράς και την διάσπασης του Όλου. «Στην 
διδασκαλία των [διονυσιακών] µυστηρίων ο πόνος αναπτύσσεται ως κάτι ιερό: «οι πόνοι της γέννας» 
καθαγιάζουν κάθε πόνο. Κάθε γίγνεσθαι και αυξάνεσθαι (καθετί που υπόσχεται ένα µέλλον) προϋποθέτει 
τον πόνο. Για να υπάρχει η αιώνια χαρά της δηµιουργίας, για να επιβεβαιώνεται αιωνίως η βούληση για 
ζωή, πρέπει να υπάρχουν αιωνίως οι πόνοι της γέννας…»201. Είναι η ζωή που καταφάσκει το 
κοµµάτιασµά της, που επιβεβαιώνει τον πόνο ως τον απαραίτητο όρο της, ο πόνος είναι η ίδια η 
διαφορά, η ίδια η ενδυνάµωση της ζωής. Η διάλυση εποµένως της προοπτικής του Όλου σώζει την ζωή 
από την ηθική κρίση ενός ωφελιµιστικού κατά βάση υποκειµένου, το οποίο, όταν έκρινε την ζωή υπό 
την προοπτική της δυστυχίας και του πόνου (γιατί αυτή είναι η προοπτική της Ολότητας), δεν έκανε 
κάτι άλλο από το να κρίνει την ζωή µε βάση τον αντενεργό του χαρακτήρα. Η άρνηση του πόνου και 
της δυστυχίας πηγάζει από την άρνηση της διαφοράς που γεννά το Όλο ως πόνο και δυστυχία. Η 
τοποθέτηση εκτός της διαφοράς είναι πλαστή. Είναι το ψέµα για την ζωή µέσα στην ζωή, είναι το 
περιφερόµενο φάντασµα της Άρνησης. Η σκοπιά του Όλου βλέπει τον πόνο ως το αποτέλεσµα της 
γένεσης και της διαφοράς, η τραγική γνώση βλέπει τον πόνο ως κάτι αδιαχώριστο από την γένεση και 
την διαφορά. Τα πάθη του ∆ιονύσου δικαιώνουν (γερµανικά: rechtfertigen: προσοχή σε αυτόν τον 
θεολογικό όρο) εποµένως την ζωή, τα πάθη του Χριστού την απαρνούνται. Η φράση του Nietzsche 
«∆ιόνυσος εναντίον του Εσταυρωµένου» εννοεί αυτό ακριβώς. Είναι η φράση που συµπυκνώνει την 
αντίθεση των δύο πρωταρχικών προοπτικών, των δύο πρωταρχικών ποιοτήτων της Βούλησης. 
∆ιόνυσος: Είναι η διάσπαση και ο διαµελισµός του Όλου, ο οποίος φανερώνει την καταφατική βούληση 
ως την µόνη πραγµατική, και την άρνηση ως το περιφερόµενο φάντασµα, µία διαλυτική βούληση, ως το 
ψέµα για την ζωή µέσα στην ζωή. Εσταυρωµένος: η προοπτική της ζωής ως Ολότητα, η θεϊκή µατιά και 
κρίση πάνω από την ζωή, η οποία συνάγει την κυριαρχία της αρνητικής δύναµης µέσα στην ζωή. Η 
αρνητική δύναµη όµως είναι ήδη µέσα σε αυτή την προοπτική, στην (κατά βάθος) ωφελιµιστική και 
αντενεργή απόρριψή της για την διαφορά και τον πόνο. Ο άνθρωπος, ως ηθικό υποκείµενο και ηθική 

                                                 
200 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για δύναµη], §55, σελ. 43, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [δική µας η 
µετάφραση] 
201 Fr. Nietzsche, Λυκόφως των Ειδώλων, «Τι οφείλω στους αρχαίους», §4, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 99, Θεσσαλονίκη, χ.χ.   
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συνείδηση, έκρινε πάντοτε από την άποψη του Όλου, επιζητώντας την άρση του πόνου. Στην ουσία η 
συνείδησή του εξέφραζε την άρνηση, και άρα την αδυναµία της βούλησής του. Ήταν σα να έλεγε: τι 
αξία µπορεί να έχει η ζωή αν µου προσφέρει µόνο πόνο και δυστυχία; ∆έχεται δηλ. την ζωή µόνο από 
το πρίσµα του ωφελιµιστικού της χαρακτήρα, µόνο δηλ. στην βάση της δικής του αντενεργής φύσης. 
Είναι αντενεργός, και η ζωή έχει αξία γι’ αυτόν µόνο µε το αντενεργό της νόηµα, ως κάτι που 
προσφέρει αγαθά και ευτυχία. Με το ηθικό υποκείµενο, αυτό που θέτει την ζωή στην κρίση και 
επίκριση της συνείδησης, όλες οι αξίες αποκτούν αντενεργή χροιά, όλες καταλήγουν σε κάτι εν τέλει 
ωφέλιµο. Έρωτας, Γνώση, Αλήθεια, όλα τους ωφελιµιστικά ιδεώδη, που τίθενται στην προοπτική 
ερµηνεία ενός υποκειµένου ως αξίες τέτοιες, για να γίνει η ζωή υποφερτή, για να αντέξει ο άνθρωπος 
τον πόνο. Ο έρωτας καταντάει φτηνό σεξ, µία ύβρις του ανθρώπου απέναντι στην αγνότητα της φύσης 
του, η γνώση καταντάει τεχνική, µία ύβρις του ανθρώπου απέναντι στην αγνότητα της φύσης, η αλήθεια 
καταντάει συµφεροντολογική διαπραγµάτευση µε το πνευµατικό, µία ύβρις απέναντι στην αυθεντική 
πνευµατικότητα, αυτήν της ζωής, την ικανότητά της δηλ. να ανελίσσεται από το χώµα στο πνεύµα και 
ακόµα πιο πέρα, σε ακόµα ανώτερα στάδια. Οι ωφελιµιστικές αξίες, η άρνηση, όλα τους προδότες του 
πνεύµατος και εφευρέτες µίας ύπουλης «πνευµατικότητας» ανταλλαγής µε το τίποτα.  
      Ποιος θα σταµατήσει αυτή την αγοροπωλησία των αξιών, ποιος θα πάρει την ζωή από τα χέρια του 
αρνητικού φαντάσµατος που την κυριεύει και την διαλύει; Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την ζωή από 
τα χέρια των αντενεργών και ωφελιµιστικών φαντασµάτων, ώστε να τα αφήσει να αντιπαλεύουν πλέον 
µεταξύ τους, ελευθερώνοντας την ζωή από την επίκρισή τους και επιτρέποντάς της έτσι να ανελίξει την 
πραγµατικά ενεργή της δύναµη; Είναι το µη ηθικό υποκείµενο, ο τραγικός ακόλουθος του ∆ιονύσου ή 
µάλλον ένα από τα τραγόµορφά του προσωπεία. Είναι η βούληση εκείνη που θέλει να αναιρέσει την 
κρίση για την ζωή, αναιρώντας τον ωφελιµιστικό χαρακτήρα των αξιών που τοποθετήθηκαν πάνω από 
αυτή για να την επικρίνουν και µέσα σε αυτήν για να την διορθώσουν. Είναι η βούληση που 
θρυµµατίζει τις αξίες και τα είδωλα µε το σφυρί, είναι η κατάφαση που µεταστοιχειώνει τις αξίες, 
µετουσιώνοντας τον φορέα τους, την προοπτική τους, και εν τέλει την ποιότητα της δύναµής τους. Η 
αναίρεση λοιπόν της µεταφυσικής λαµβάνει οριστικά χώρα µε την αναίρεση του ηθικού υποκειµένου, 
και άρα µε την αναίρεση της ηθικής συνείδησης. Πρόκειται για την αναίρεση ουσιαστικά του 
αντενεργού στοιχείου στον άνθρωπο. Ο Υπεράνθρωπος είναι η καταστροφή του ανθρώπου ως προς το 
αντενεργό του στοιχείο, είναι η έναρξη µίας διεργασίας µετουσίωσης του ανθρώπου σε κάτι ανώτερο, σε 
ένα ανώτερο νόηµα202. Ο Nietzsche µε αυτή την ανατρεπτική ιδέα ενός νέου και άλλου υποκειµένου 
αντιστρέφει ουσιαστικά την καντιανή προστακτική. ∆εν είναι ο άνθρωπος. Η έννοια Υπεράνθρωπος δεν 
συλλαµβάνεται ως η ολοκλήρωση του ανθρώπου στην συµφωνία του µε την καθολικότητα της ουσίας 
του. Το καταφατικό ον δεν είναι το έλλογο ον. Η κατάφαση δεν αρκείται σε µία µετάβαση από το 
«δυνάµει» στο «ενεργεία». Αν έχει ποτέ οριστεί µία ουσία του ανθρώπου, η οποία θα πρέπει να 
ανακτηθεί, αυτό έχει γίνει στην προοπτική που αντιµάχεται την ζωή για να επιβάλει πάνω της µία 
επινοηµένη αξία ως ουσία. Η κατάφαση δεν προσβλέπει στην κατάφαση ή στην ενεργοποίηση µίας 
ουσίας. Η κατάφαση αντιθέτως έχει συντρίψει κάθε ουσία συντρίβοντας τον γενο-λογικό ορισµό και την 
ηθική συνείδηση, που την γεννάει. Η κατάφαση είναι κατάφαση της διαφοράς, είναι η µορφολογία της 
κατάφασης, και όχι η κατάφαση ενός περιεχοµένου (µίας ουσίας). Η κατάφαση του Υπεράνθρωπου 
ολοκληρώνει την Βούληση για ∆ύναµη: απελευθερώνει την Βούληση για ∆ύναµη από την Άρνηση. 
Απελευθερώνει εποµένως κάθε ποιότητα από την άρνηση, προσδίδει σε κάθε αξία καταφατικό δηλ. 
ενεργό χαρακτήρα. Απελευθερώνει κάθε αξία από το καθολικό και ωφελιµιστικό της νόηµα από την 
άρνηση που την διέπει. Και πάνω από όλα προσδίδει στην πηγή όλων των αντενεργών αξιών, δηλ. στην 
ύψιστη αξία της αλήθειας, ένα αντενεργό νόηµα, διασπώντας τον καθολικό και ηθικό της χαρακτήρα. Η 

                                                 
202 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Vorrede §4: «Ich liebe Den,…denn er will zugrunde gehen», Kröner Verlag, 
Leipzig, 1930    
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αλήθεια δεν καταφάσκεται πλέον ως επιστήµη ούτε ως θρησκεία. Καταφάσκεται ως δηµιουργική 
επίφαση, δηλ. ως τέχνη. Ο Υπεράνθρωπος θα είναι ο ιδρυτής ενός τραγικού πολιτισµού, που θα 
τοποθετηθεί πάνω στα ερείπια του τεχνικού πολιτισµού. Ο ορθολογικός, τεχνικός και ωφελιµιστικός 
πολιτισµός οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια στην καταστροφή203. Είναι η εσωτερική «λογική» του, ο 
αντενεργός και ωφελιµιστικός του χαρακτήρας, που θα τον κάνουν να πει: τίποτε εκτός από εµένα και 
την δύναµή µου δεν έχει νόηµα. Ακόµα και η ζωή πρέπει να υπηρετήσει την δύναµή µου. Η ζωή όµως δεν 
είναι στα χέρια του, αυτή είναι αιώνια κατάφαση, το φάντασµα θα αυτοκαταστραφεί. Ο ήρωας του 
Orwell έπρεπε να είχε απαντήσει στον κυβερνήτη ότι υπάρχει κάτι, το οποίο θα έπρεπε να φοβηθεί204, 
κάτι που ποτέ δεν θα το ελέγξει: την αυτοκαταστροφή του, την αιώνια κατάφαση της ζωής. Το 
φάντασµα της άρνησης δεν θα κυριαρχήσει ποτέ την ζωή. Η τραγική σοφία, η αιώνια κατάφαση, θα 
επιστρέφει αιωνίως.  
          
      Όλα αυτά όµως φαίνονται ακόµη πολύ αφηρηµένα και είδαµε πιο πάνω ότι η καντιανή προστακτική 
είχε πολύ πιο σαφές περιεχόµενο. Το έλλογο υποκείµενο, η καθολικότητα του τύπου, παραµένει πολύ 
πιο σαφής. Ο πρακτικός Λόγος είναι µία νοµοθετούσα, προστακτική και άρα δηµιουργική βούληση. 
Νοµοθετεί και προστάζει πάντοτε υπέρ της αυτονοµίας της. Αυτό δεν συνεπάγεται καθόλου µία 
ταυτολογία, όπως πολλοί νοµίζουν. Η δηµιουργικότητα της καντιανής έλλογης βούλησης δεν είναι 
άδειο χαρτί. ∆ιότι η νοµοθεσία του πρακτικού Λόγου δεν απευθύνεται σε κάτι αυτόνοµο. ∆εν νοµοθετεί 
επί του εαυτού της, το έλλογο υποκείµενο δεν έχει ούτε σε µία στιγµή δεδοµένο τον εαυτό του. Η 
αυτονοµία του είναι εποµένως πάντοτε µία δηµιουργική πράξη. Αναδύεται µάλιστα µε αυτόν ακριβώς 
τον τρόπο που ο Nietzsche αντιλαµβάνεται ως δηµιουργία: µε την υπερνίκηση µίας αντίστασης. Η 
καθολική προοπτική του ατοµικού τύπου (οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης) µπορεί να είναι 
δηµιουργική και να αρνηθεί κάθε αντιδραστική βούληση (ωφελιµισµός). Και δεν πρέπει επίσης να 
ξεχνάµε ένα πράγµα: Το µεγαλύτερο έγκληµα και η µεγαλύτερη ύβρις της ιστορίας205 σηµαδεύτηκε από 
την ακραία άρση της καθολικότητας του τύπου και από την επίκληση ενός τύπου που τον ξεπερνά. Η 
µεγαλύτερη επιβολή του ψέµατος, η απόλυτη µονολιθικότητα της προοπτικής, ο θρίαµβος του 
κοµφορµισµού, δεν είχε καµία σχέση µε την ηθική συνείδηση. Θα δούµε όµως ότι είχε άµεση σχέση µε 
την προοπτική του Όλου (ανωτερότητα της φυλής). Τι συµβαίνει λοιπόν µε αυτό το είδος της 
προοπτικής; Γιατί, από την Γέννηση της Τραγωδίας ήδη, ο Nietzsche ανακαλύπτει σε αυτή την θεώρηση 
την δράση µίας «απειλητικής βούλησης», αποδίδοντάς την εξ’ ολοκλήρου στην ηθική συνείδηση και 
στην ανάδυση του θεωρητικού ανθρώπου206; Χρειαζόµαστε άµεσες και συγκεκριµένες απαντήσεις, όχι 
συµβολικά σχήµατα, όχι ηρωικές µορφές. Το ψέµα υπονοµεύει τα πάντα, επιβάλλεται στα πάντα. 
Μήπως λοιπόν στην οριακή της στιγµή, όταν δηλ. φτάνει στην καθολικότητα του τύπου, η ηθική 
συνείδηση φανερώνει τον µόνο πραγµατικά ενεργό χαρακτήρα του βούλεσθαι; Μήπως η διονυσιακή 
διάσπαση της Ολότητας είναι εκ των προτέρων καταδικασµένη στον κοµφορµισµό, στην κυριαρχία δηλ. 
και πάλι της µίας προοπτικότητας, έστω και αν αυτή τώρα δεν εντάσσεται στα πλαίσια της ηθικής 
συνείδησης, αλλά εκφέρεται σε φανερή εχθρότητα προς αυτήν; Μήπως η διάσπαση της Ολότητας δεν 
σταµατάει το έργο του αντενεργού βούλεσθαι; Μήπως θα πρέπει να καταλάβουµε καλύτερα τι 
σηµαίνουν οι όροι «κατάφαση» και «δηµιουργία», µήπως το κλειδί για την κατανόηση (ή την 
παρανόηση) του Υπεράνθρωπου έγκειται στην σύνδεση των δύο αυτών εννοιών; Από την στιγµή που οι 
όροι «κατάφαση» και «δηµιουργία» συνδέονται από τον Nietzsche άµεσα µε την καταστροφή των 

                                                 
203 Fr. Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύµα της µουσικής, §18,  µετάφρ. Κ. Λ. Μεραναίος, εκδ. Μάρη, χ.χ.  
204 βλ. G. Orwell, 1984, σελ. 266, εκδ. Κάκτος, 1978 
205 Η εξόντωση των εβραίων. 
206 Fr. Nietzsche, Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύµα της µουσικής, §18, σελ. 129, µετάφρ. Κ. Λ. Μεραναίος, εκδ. Μάρη, 
Αθήνα, χ.χ. 



 104 

παλαιών αξιών και της παλαιάς προοπτικής από την οποία αυτές εκφέρονται, καθώς επίσης και µε την 
συγκρότηση µίας νέας προοπτικότητας, πρέπει να είµαστε πολλοί προσεκτικοί µήπως διαφύγει η 
αρνητική ποιότητα της καταστροφής αυτής. Πρέπει να κατανοήσουµε την άµεση σύνδεση της 
καταφατικής βούλησης µε την διάσπαση της Ολότητας και το νόηµα που έχει αυτή η διάσπαση. Αυτή η 
διάσπαση δεν αφορά µόνο την ηθική συνείδηση. Αφορά κάθε προοπτική ενός Όλου. Ας εξετάσουµε 
λοιπόν τώρα προσεκτικά τον Υπεράνθρωπο ως την αξία της νιτσεϊκής ηθικής. 
      Η διάσπαση της Ολότητας αφορά κάθε ολότητα. Καµία αξία και κανένα νόηµα δεν µπορεί να 
εδραστεί στην παραδοχή µίας καθολικής προοπτικής, ακόµα και αν αυτή η καθολική προοπτική δεν 
αφορά καθόλου την ηθική συνείδηση και τις έλλογες αξίες. Με αυτή την σηµασία η θεωρία της 
Βούλησης για ∆ύναµη αποκλείει από το κριτήριο της αξίας (που είναι η επέκταση της δύναµης) τόσο 
την έννοια του έθνους, όσο και τις έννοιες της φυλής ή της ανθρωπότητας. Ο Nietzsche διατεινόταν 
συχνά ότι την θεωρία του περί Βούλησης για ∆ύναµη δεν την κατάλαβε καθόλου το γερµανικό Reich. 
∆ιότι ο ανώτερος τύπος «Υπεράνθρωπος» δεν προκύπτει ως αξία από κάποια καθολική προοπτική, αλλά 
αποτελεί το προϊόν της κατάφασης (ως ποιότητας της Βούλησης για ∆ύναµη) και της αξίας που παρέχει 
στην δύναµη αυτή η πρωτογενής ποιότητα. Όπως είπαµε και πριν το νόηµα της Βούλησης για ∆ύναµη 
είναι η κατάφαση (=κατάφαση του έλκεσθαι ως κατάφαση των διαφορών της δύναµης). Η αξία της 
δύναµης κατά συνέπεια τίθεται ως επέκταση της δύναµης (=επέκταση των διαφορών της δύναµης). Ο 
Υπεράνθρωπος αποτελεί εποµένως την αξία που προκύπτει άµεσα από την πρωτογενή ποιότητα, δηλ. 
από την ποιότητα της κατάφασης. Αποτελεί κατά συνέπεια τον ατοµικό εκείνο τύπο, ο οποίος επεκτείνει 
τις διαφορές της δύναµης. Είναι ο ατοµικός τύπος που πέρα από κάθε καθολική προοπτική (Λόγος, 
ανθρωπότητα, φυλή, έθνος) βούλεται την διάκριση της καταφατικής από την αρνητική ποιότητα. Η 
βούλησή του είναι βούληση για ολοένα και µεγαλύτερη διαφοροποίηση των δυνάµεων, και εποµένως 
για ολοένα και µεγαλύτερη διαφοροποίηση των πρωτογενών ποιοτήτων της Βούλησης για ∆ύναµη. Η 
διαφορά του Υπεράνθρωπου από τα µέχρι τώρα υποκείµενα της πράξης έγκειται στο εξής: κάθε 
υποκείµενο και κάθε θεωρία του υποκειµένου που διατυπώθηκε µέχρι τώρα, επειδή ακριβώς ετέθη στην 
εκάστοτε προοπτική του Όλου, συνετέλεσε στην αύξηση των διαφορών της δύναµης, αλλά 
αντιστρόφως. Συνετέλεσε στην αύξηση της αντενεργού δύναµης και της αρνητικής ποιότητας της 
Βούλησης για ∆ύναµη ή τουλάχιστον αν δεν συνετέλεσε σε αυτό (όπως συµβαίνει στην καντιανή ηθική, 
την οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης) τότε δεν ενίσχυσε την ενεργή ποιότητα σε βάρος της 
αντενεργού. Οι έως τώρα θεωρίες της βούλησης, και άρα του υποκειµένου, δεν ενίσχυαν την 
δηµιουργικότητα της βούλησης (και άρα την καταφατική της φύση), παρά µόνο αντιστρόφως. Ενίσχυαν 
δηλ. την διαλυτική επιρροή του αντενεργού βούλεσθαι σε βάρος της δηµιουργικότητας και της 
ικανότητας της ενεργού βούλησης για αυθεντικά ενεργητική νοµοθεσία αξιών. Η άρνηση ενισχυόταν 
συνεχώς σε βάρος της κατάφασης. Η θεωρία ενισχυόταν σε βάρος της πράξης207. Από την Γέννηση της 
τραγωδίας ήδη ο Nietzsche κατηγορεί τον «θεωρητικό άνθρωπο» και τον «αλεξανδρινό πολιτισµό», ότι 
δεν µπορεί πλέον να νοµοθετεί και να θέτει αξίες. Η ανάγκη του για επιστήµη, για λογική απόδειξη και 
διαλεκτική επιχειρηµατολογία, φτάνει τώρα σε εκείνο ακριβώς το όριο που είναι ανυπέρβλητο για 
αυτόν. Φτάνει δηλ. στο όριο εκείνο, όπου δεν µπορεί πλέον να δικαιολογήσει την απαίτηση για αλήθεια, 
το ιδεώδες του για αλήθεια. Αυτό ήταν κατά τον Nietzsche και το νόηµα του Faust. Η µορφή του Faust 
αποτελεί την θεµελιακή µατιά του Goethe στον πολιτισµό. Είναι ο συµβολισµός του θεωρητικού 
ανθρώπου, του παθιασµένου µε την απόκτηση γνώσης, ο οποίος όµως «αρχίζει να διαισθάνεται την 
χρεοκοπία του υπερβολικού σωκρατικού θαυµασµού για την γνώση»208.Ο θεωρητικός πολιτισµός 
συνορεύει µε τον µηδενισµό, έτσι όπως τον εννοεί ο Nietzsche: ως την αδυναµία δηµιουργίας αξιών. Η 
σύγχρονη µορφή µάλιστα αυτού του πολιτισµού, δηλ. ο τεχνικός πολιτισµός, όχι µόνο δεν µπορεί να 

                                                 
207 πρβλ. Πέρα από το καλό και το κακό, §197, όσον αφορά το ζήτηµα της υποβάθµισης της πράξης έναντι της θεωρίας 
208 ό. π., §18, σελ. 128, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ.  
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θέσει αξίες, αλλά οδηγείται στην απόρριψη των παλαιών σαν να πρόκειται για τον εξοβελισµό κάθε 
αξιολογικής τοποθέτησης. Η «επικίνδυνη βούληση» που κρύβεται λοιπόν στο ιδεώδες της αλήθειας 
είναι η αντενεργή βούληση, η βούληση που αδυνατεί να δηµιουργήσει αξίες γι’ αυτό ακριβώς θεωρείται 
πως η ζωή οφείλει να υπηρετήσει την αξία της γνώσης. Σε αυτό πρέπει να αναχθεί και ότι κάθε γνώση 
(ειδικά η ηθική γνώση) οφείλει να κατέχει µία απόλυτη θεµελίωση. Η απόλυτη αυτή θεµελίωση δεν έχει 
να κάνει αποκλειστικά µε την εξακρίβωση ενός µεταφυσικού ερείσµατος, αλλά µε την προοπτική του 
Όλου. Η προοπτική του Όλου τρέφει το αντενεργό στοιχείο, είναι απαραίτητη για την διαλυτική του 
επιρροή εντός της γνώσης. ∆ιότι το ζήτηµα στην εδραίωση της ηθικής, της µεταφυσικής και της 
αλήθειας δεν έγκειτο σε ένα ανιδιοτελές ιδεώδες, αλλά στην ολοκληρωτική υποταγή της ζωής στην 
αντενεργό βούληση. Στην προοπτική του καθόλου η γνώση είναι που κυριεύεται από την αντενεργό 
βούληση, και η γνώση κυριεύει έπειτα, ως αντενεργός θεωρία, την ζωή. Η ζωή έπρεπε να κριθεί και να 
δικαιωθεί στην ηθική ως υπηρετούσα το αντενεργό στοιχείο. Με αυτή την σηµασία έχει δίκιο ο 
Heidegger, που αποδίδει τον θρίαµβο της τεχνικής στην όλη δοµή της µεταφυσικής. Η γνώση θέλησε να 
κυριεύσει την ζωή. Μόνο που αδυνατεί να δει, όπως ο Nietzsche, το αντενεργό και µηδενιστικό στοιχείο 
µέσα σε αυτό. Θεωρεί δηλ. ο Heidegger την τεχνική ως την οριστική ουσία του θεωρητικού πολιτισµού, 
και όχι απλά ως την αντενεργή πλευρά του. Βλέπει δηλ. πολύ σωστά πως η ουσία της δυτικής σκέψης 
έγκειτο στην κυριαρχία της πάνω στην ζωή. Αδυνατεί όµως έπειτα από αυτό να διαβλέψει τι ακριβώς 
σηµαίνει το γεγονός πως µε την αποτυχία του ιδεώδους της Αλήθειας, έτσι όπως αυτό διαγράφεται µέσα 
στους κόλπους της επιστήµης και της φιλοσοφίας, εµφανίζεται πλέον ως άµεση συνέπεια η παραίτηση 
από κάθε νόηµα πλην του αντενεργού (ακραίος ωφελιµισµός). Και αυτό το αντενεργό νόηµα είναι 
φανερό στην τεχνική την ίδια. Είναι η προοπτική του Όλου στην αντιστροφή της και ταυτόχρονα στην 
τελείωσή της. Ο Heidegger δρούσε λοιπόν ως µεταφυσικός στοχαστής όταν ανακάλυπτε στην τεχνική 
την ουσία της δυτικής σκέψης, και όταν ακόµη δεν µπορούσε να αντιστρέψει το νόηµά της, παρά 
τασσόταν σε ευθεία γραµµή µε αυτήν, στην παρωδία της, δηλ. στην ανορθολογική καθολική σκοπιά της 
λευκής φυλής, που µοιάζει ανώτερη λόγω της ανωτερότητας της τεχνικής της (θεωρώντας µάλιστα 
εύλογα, αλλά λανθασµένα, ότι έτσι καταστρέφει την µεταφυσική). Στον ανορθολογισµό αυτόν όµως δεν 
έχουµε µία διονυσιακή διάσπαση του Όλου, παρά έναν κίβδηλο επιµερισµό καθολικών προοπτικών, ως 
συνέπεια της ρήξης που λαµβάνει χώρα στην έννοια της Αλήθειας, στην αυθεντική πηγή της προοπτικής 
του Όλου. Ότι όµως κάθε προοπτική του Όλου ανάγει εν τέλει την καταγωγή της σε ένα αντενεργό και 
ωφελιµιστικό νόηµα, και ότι ακόµη η καθολική σκοπιά της Αλήθειας και της Ηθικής δεν 
καταστρατηγείται  από τον µηδενισµό και τον ωφελιµισµό, αλλά τον συνεπάγεται, είναι µία θεµελιακή 
σκέψη του Nietzsche, την οποία ο Heidegger δεν την κατάλαβε στην πραγµατική της διάσταση. Ο 
ξεπεσµός του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισµού στον εθνικισµό, στις φυλετικές διακρίσεις, στον 
ολοκληρωτικό πόλεµο, στην αποθέωση της Realpolitik και, στις µέρες µας, στην ανάλογη αποθέωση 
της τεχνοκρατικής οικονοµίας, δεν αποτελεί εποµένως συνέπεια της διονυσιακής αποσυναρµολόγησης 
του Όλου (όπως εύλογα θα µπορούσε να υποπτευθεί κανείς από την συχνή επίκληση των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων σε έναν ανώτερο τύπο), αλλά αποτελεί τουναντίον την ύστατη συνέπεια 
της προοπτικής του Όλου και του ιδεώδους της Αλήθειας. Όλα αυτά αποτελούν την ύστατη συνέπεια 
του «αλεξανδρινού» ή ηθικού πολιτισµού. Είναι οι συνέπειες ενός πολιτισµού που θέλησε να ελέγξει 
την ζωή µέσω της γνώσης. Επρόκειτο για την δράση µίας βούλησης, η οποία θέλησε να ελέγξει τις 
εναντιότητες, που δηµιουργούν και εξελίσσουν την ζωή, προς όφελός της. Η Αλήθεια, η γνώση της 
ουσίας της ζωής, η πανάκεια του Λόγου, όλα αυτά ήταν στην πραγµατικότητα η έκφραση µίας 
βούλησης για τον έλεγχο της ζωής. Και βλέπουµε σήµερα την πραγµατικά ωφελιµιστική διάθεση του 
τεχνικού πολιτισµού και του σύγχρονου ανθρώπου, (αυτού που έθεσε το ιδεώδες της Αλήθειας και 
τράφηκε από αυτό), τον καταστροφικό και άκρως ιδιοτελή τρόπο µε τον οποίο κυριαρχούν και 
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υποτάσσουν την φύση209. Όταν ο Nietzsche δηλώνει το 1888 στο Ecce Homo µε συγκλονιστική 
ακρίβεια στην πρόβλεψη ότι «το όνοµά µου σε δύο γενιές από τώρα θα συνδεθεί µε την µεγαλύτερη κρίση 
συνείδησης που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα», εννοεί αυτήν ακριβώς την ανάδυση της συνείδησης, 
πως τα µεγαλύτερα δεινά, ο µηδενισµός και η κατάρρευση κάθε αξίας, αποτελούν όλα τους απόρροια 
των αξιών ακριβώς εκείνων που θεωρήθηκαν ως ύψιστες αξίες και ακλόνητα ιδεώδη, και όχι απόρροια 
της κατάλυσής τους. Η µεγαλύτερη κρίση συνείδησης που σκιαγραφεί ο Nietzsche µε την κριτική του 
είναι η ανάδειξη του αντενεργού και άκρως ωφελιµιστικού χαρακτήρα των πιο υψηλών αξιών του 
πολιτισµού µας, και κυρίως της αξίας που αποδόθηκε στην Αλήθεια. Η κρίση του πολιτισµού θα είναι 
µία κρίση συνείδησης, µία κρίση δηλ. ως προς την πραγµατική του ποιότητα και ταυτότητα. Ο 
πολιτισµός µας είναι αντενεργός και ενέχει σε κάθε του πτυχή τον µηδενισµό, την αντενέργεια και την 
αρνητικότητα. Ο θεωρητικός µας πολιτισµός θέλησε να ελέγξει την ζωή, και όχι να την εξυψώσει ή να 
την εξελίξει. Γι’ αυτό και την έκρινε από την σκοπιά µίας καθολικής προοπτικής, γι’ αυτό και η σκοπιά 
της Ολότητας χρησίµευε όσο καµία άλλη για την επιβολή της αντενεργού και ωφελιµιστικής βούλησης 
πάνω στην καταφατική. Η κατάρρευση του Λόγου στον 20ό αιώνα µε την επιβολή νέων επίπλαστων 
ανορθολογικών Ολοτήτων και δογµατικών καθολικών προοπτικών (άρια φυλή, αγγλοσαξονικός 
ιµπεριαλισµός, τεχνοκρατική ευηµερία κτλ.) δεν είναι απόρροια της καταστρατήγησης του Όλου, αλλά 
απόρροια της ίδιας της ηθικής βάσης του Λόγου, που θέτει αυτή την Ολότητα. Αυτές οι απεχθείς 
ανορθολογικές Ολότητες δεν είναι απόρροια της αναίρεσης της καθολικής προοπτικής του Λόγου, αλλά 
αντιθέτως αποτελούν την ίδια την παρωδία αυτής της-από την αρχαιότητα ακόµη- τιµούµενης 
προοπτικής. Η κατάρρευση της ηθικής και του Λόγου δεν έρχεται από έξω, αλλά από µέσα210. Στην 
παρωδία αυτή των ανορθολογικών Ολοτήτων υφίσταται και µία παρωδία της πράξης. Η πράξη φαίνεται 
να κυριαρχεί και να επιβάλλεται στην ανάγκη για θεωρία, αλλά η πράξη δεν είναι εδώ τίποτε άλλο, 
παρά το ακροτελεύτιο αποτέλεσµα µίας αντενεργού θεωρίας. Το όριο των συνεπειών και των 
απαιτήσεών της: ο έλεγχος της ζωής από την αντενέργεια που την κυριαρχεί. Το έργο του µελλοντικού 
πολιτισµού δεν πρέπει εποµένως να είναι µία ανασύσταση του ηθικά «καλού» και µία ανατροπή του 
ηθικά «κακού», αλλά µία ολοκληρωτική ανατροπή των προϋποθέσεων εκείνων πάνω στις οποίες 
εδράστηκε η άποψη για το ηθικά καλό και κακό. Ο µελλοντικός πολιτισµός πρέπει εποµένως να 
εδραστεί στην διάσπαση της Ολότητας και του ηθικού ιδεώδους της Αλήθειας. Η αντενέργεια της 
αρνητικής βούλησης φανερώνεται πλέον, έπειτα από την αναπόφευκτη κατάρρευση των αξιών και των 
νοηµάτων που ετέθησαν από αυτήν στην βάση της προοπτικής του Όλου και της Αλήθειας, ότι είναι 
τελείως ωφελιµιστικού χαρακτήρα211. Πίσω από την αντιδραστικότητα, πίσω από την προοπτική του 
Όλου κρύβεται ένας πρωτογενής και αντενεργός εγωισµός. Το κοµµάτιασµα της Ολότητας µε το 
«σφυρί» θα πρέπει να φέρει στην επιφάνεια αυτό ακριβώς το αντενεργό νόηµα, το οποίο θρέφει κάθε 
καθολική προοπτική και αξία. Το κοµµάτιασµα και του Λόγου σε ένα πλήθος προοπτικών δεν σηµαίνει 
την καταστροφή του ή η άρνησή του. Αυτή υπάρχει ήδη µέσα του. Πρόκειται για µία ανασύσταση του 
Λόγου µε την ανατροπή της αντενέργειας υπέρ της κατάφασης και µε την αφύπνιση της 
δηµιουργικότητας µίας νέας βούλησης, ενός νέου δηλ. υποκειµένου212.  

                                                 
209 Fr. Nietzsche, Γενεαλογία της ηθικής, ΙΙΙ, §9, εκδ. Νησίδες, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 118: «…Ύβρις 
είναι σήµερα όλη η στάση µας απέναντι στην φύση, η βία που ασκούµε στην φύση µε την βοήθεια των µηχανών και της τόσο 
αστόχαστης επινοητικότητας των τεχνικών και των µηχανικών…».   
210 Στην παράβλεψη ή παρανόηση αυτού ακριβώς του στοιχείου έγκειται και η λανθασµένη πραγµάτευση του ορθολογικού 
και του ανορθόλογου καθώς και της νιτσεϊκής κριτικής στην “Καταστροφή του Λόγου” από τον Lukacs.  
211 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §260: «…η ηθική των δούλων είναι ουσιαστικά η ηθική της ωφέλειας. Εδώ 
βρίσκεται η πηγή της περίφηµης αντίθεσης “καλό” και “κακό”…», µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 158, Θεσσαλονίκη, χ.χ.  
212 Ό. π., §212: «Βάζοντας [οι φιλόσοφοι] το ανατοµικό νυστέρι ακριβώς στο στήθος των αρετών της εποχής, πρόδωσαν το 
δικό τους µυστικό: να γνωρίσουν ένα καινούριο µεγαλείο του ανθρώπου, έναν καινούριο ανεξερεύνητο δρόµο για την διεύρυνσή 
του», µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 110, Θεσσαλονίκη, χ.χ.   
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      Σε αντίθετη τώρα κατεύθυνση ως προς την διαλυτική αντ-ενέργεια της Άρνησης, ο Υπεράνθρωπος 
είναι αυτό το υποκείµενο, είναι αυτή η βούληση, που βούλεται την αύξηση της ενεργού δύναµης σε 
βάρος της αντενεργού, που βούλεται την αύξηση (και κατά συνέπεια την διάκριση) της καταφατικής 
ποιότητας της Βούλησης για ∆ύναµη από την αρνητική ποιότητα. ∆εν είναι τυχαίο που ο όρος «Πάθος», 
ο οποίος όπως αναφέραµε σε άλλο κεφάλαιο, χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό του γίγνεσθαι των 
Βουλήσεων- προς- ∆ύναµη, ορίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια από τον Nietzsche ως «Πάθος της 
Απόστασης» (Pathos der Distanz)213. ∆εν είναι όµως ακόµη σαφές γιατί η επέκταση και η αύξηση της 
δύναµης είναι ανάλογη µε την διάκριση των δυνάµεων. Αυτό συµβαίνει γιατί η διάκριση της δύναµης 
συνεπάγεται, και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα, το ακριβώς αντίστροφο από την 
µονολιθικότητα της προοπτικής. Συνεπάγεται την ολοένα και πιο εντεταµένη οικειοποίηση ή 
αφοµοίωση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού προοπτικών. Είδαµε ότι το γίγνεσθαι των Βουλήσεων- 
προς- ∆ύναµη είναι κατ’ ανάγκην ιεραρχικό, καθώς η Βούληση για ∆ύναµη είναι βούληση για διάκριση 
των δυνάµεων και άρα αποτελεί την εσωτερική αρχή γένεσης των διαφορών της δύναµης214. Η 
κυριαρχία και η υποταγή των δυνάµεων που δηµιουργείται από αυτή την διαφορά δεν σηµαίνει την 
εξολόθρευση της αντίστασης, αλλά την ενσωµάτωσή της. Γι’ αυτό ακριβώς και η διάκριση των 
δυνάµεων παίρνει την σηµασία της αύξησης ή της επέκτασης της δύναµης215. ∆ιότι στην διάκριση της 
µίας δύναµης από την άλλη η κυριαρχούσα δύναµη έχει αφοµοιώσει την υποταγµένη, δεν την έχει 
εξολοθρεύσει. Η υπερνίκηση της αντίστασης δεν είναι εξολόθρευση της αντίστασης, αλλά αφοµοίωσή 
της (βλ. και σελ. 87). Έχοντας αποµακρύνει την έννοια της βούλησης από τις ανθρωποµορφικές 
παραστάσεις του πόνου και της ηδονής, έχοντας αποκόψει την βούληση από την ανθρωποµορφική 
παράσταση της επιθυµίας, κατά συνέπεια και την δύναµη από την επιθυµία της βούλησης, ο Nietzsche 
αποµακρύνει και την έννοια της δύναµης από την συνηθισµένη σηµασία της εξωτερικά δεδοµένης και 
αναπτυγµένης ισχύς. Η συνηθισµένη έννοια της δύναµης και της επέκτασης της δύναµης συνίστατο 
στην εξωτερική επιβολή, δηλ. στην ενσωµάτωση των άλλων προοπτικών, των άλλων δηλ. δυνάµεων 
(γιατί κάθε δύναµη συνεπάγεται µία προοπτική). Αυτό σήµαινε ουσιαστικά την αποσύνθεση των άλλων 
προοπτικών εντός της υπερισχύουσας. Η συνηθισµένη βούληση για δύναµη, η αντενεργός δηλ. βούληση 
για δύναµη, σηµαίνει µία πλαστή πολλαπλότητα, η οποία στην σύγχρονη εποχή παίρνει την µορφή της 
«εξειδίκευσης» (JGB, §212). Η εξωτερικά και ανθρωποµορφικά εννοούµενη βούληση για δύναµη, δεν 
είναι λοιπόν τίποτε άλλο, παρά η αντενέργεια του Όλου. Είναι η δύναµη που έχει ιδιοποιηθεί από την 
Άρνηση. Στην αύξηση της δύναµης για την οποία κάνει λόγο ο Nietzsche, η ιδιοποίηση των προοπτικών 
από την επικρατούσα δύναµη αποτελεί µία ενεργό αφοµοίωση. Για να γίνουµε εδώ πιο κατανοητοί ας 
δώσουµε παράδειγµα: µπορεί ο Nietzsche να επικρίνει την ιουδαϊκή ηθική αξιολόγηση ως άκρως 
αντιδραστική

216, αλλά θαυµάζει την ικανότητα του εβραϊκού λαού να ανελίσσεται και να επιβιώνει υπό 

                                                 
213 Ό. π., §257, πρβλ. επίσης Γενεαλογία της ηθικής, ΙΙΙ, §18, µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 139 : «…οι δυνατοί επιδιώκουν να 
χωρίζονται, όπως οι αδύναµοι να ενώνονται, αυτό είναι φυσική αναγκαιότητα…». 
214 Η βούληση, ή καλύτερα το βούλεσθαι, δεν δηµιουργεί την δύναµη αλλά την διαφορά της δύναµης. Αναπόφευκτη 
συνέπεια είναι η ιεραρχία των δυνάµεων. Στον Leibniz αντιθέτως, όπου η υπόσταση (η κεντρική Μονάδα ή η θεϊκή 
βούληση) δηµιουργούσε µε θαυµατουργό τρόπο την δύναµη η ιεραρχία εξαφανιζόταν και ως ηθικό ιδεώδες αναδυόταν η 
κοινότητα των έλλογων µονάδων. Μία κοινότητα δίχως ιεραρχία είναι για τον Nietzsche κάτι αφηρηµένο και πλαστό. Μία 
παραχάραξη του γίγνεσθαι των δυνάµεων από την αφηρηµένη σκέψη.    
215 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §212 µετάφρ. Ζ. Σαρίκας, σελ. 110: «Απέναντι σε έναν κόσµο µοντέρνων 
ιδεών, που θα ήθελε να εξορίσει τον καθένα σε µία γωνιά και «ειδικότητα», ένας φιλόσοφος,(…), θα υποχρεωνόταν να δει το 
µεγαλείο του ανθρώπου, την έννοια «µεγαλείο», ακριβώς στην έκταση και την πολυειδία της, στην ολότητά της, µέσα στην 
πολλαπλότητα: θα καθόριζε την αξία και την ιεραρχία ανάλογα µε το ποια και το πόσα πολλά πράγµατα µπορεί κανείς να 
αντέξει και να αναλάβει, ανάλογα µε το εύρος στο οποίο µπορεί να φτάσει η υπευθυνότητά του».       
216 Και για να αποφευχθεί εδώ κάθε χονδροειδής παρεξήγηση είναι φανερό ότι, ειδικά στον Αντίχριστο, ο Nietzsche αποδίδει 
την  ηθική αυτή αξιολόγηση στο συµφέρον του ιουδαϊκού ιερατείου, και όχι στον απλό λαό ή σε µία δήθεν έµφυτη εβραϊκή 
ελαττωµατικότητα. Είπαµε ότι πρέπει να σπάσουµε µε το σφυρί κάθε ολότητα και οποιαδήποτε καθολική προοπτική, ώστε 
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αντίξοες γι’ αυτόν συνθήκες, θαυµάζει την δηµιουργικότητα της δοκιµασµένης εβραϊκής βούλησης, την 
ικανότητά της δηλ. να µην µένει στάσιµη και να αποδείχνεται ενεργητική και δηµιουργική µέσα σε κάθε 
ξένο προς αυτήν περιβάλλον. Στους διωγµούς των εβραίων από τους ευρωπαίους, οι τελευταίοι είναι 
που αποδείχνονται αντιδραστικοί. Ο Nietzsche θεωρεί λοιπόν την ενσωµάτωση και την αφοµοίωση των 
εβραίων ως αναγκαίο στοιχείο για την ανάδυση του νέου ευρωπαϊκού πολιτισµού217. Αυτή είναι µία από 
τις συνηθισµένες γενικές απόψεις του Nietzsche για την κουλτούρα, που αν δεν κατανοηθούν σε 
συνάρτηση µε την µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη, δεν µπορούν να αποκτήσουν το φιλοσοφικό 
τους βάθος. Η επίθεση που ασκεί επίσης κατά των «µοντέρνων ιδεών», όπως η «ισότητα των 
δικαιωµάτων», πρέπει να κατανοηθεί από την άποψη ότι αυτή η ισότητα τίθεται από µία µονόπλευρη 
και άρα αρνητική, µη δηµιουργική δηλ., κυρίαρχη προοπτική του ορθού Λόγου. Είµαστε όλοι ίσοι, 
αλλά απέναντι σε τι; Η απάντηση του Nietzsche είναι εµφανής: είµαστε όλοι εξίσου υποταγµένοι στην 
βούληση που έχει θέσει µε πλαστό τρόπο την ισότητα. Η ιδέα της ισότητας εκφράζει στην 
πραγµατικότητα την ολοκληρωτική υποταγή του πολιτισµού σε αυτή την βούληση. Γι’ αυτό και ο 
Nietzsche ορίζει εν τέλει την σύγχρονη ιδέα της ισότητας ως «ισότητα στην αδικία»218. ∆ιότι τίθεται από 
την µονόπλευρη προοπτική, από την αντενεργή ωφελιµιστική βούληση. Έτσι ακριβώς εξηγείται γιατί 
αυτή η ισότητα είναι µία ισότητα που αφορά αγελαία κυρίως ιδεώδη όπως η γενική ευηµερία. Έτσι 
εξηγείται και η γενική µετριότητα και εξοµοίωση του ανθρώπου. Πηγάζει από την µονόπλευρη 
προοπτική που κυριαρχεί, την µονόπλευρη αντενεργή βούληση και δύναµη, η οποία αποδιώχνει το 
διαφορετικό. Η σπάνια εξαίρεση ανθρώπου, η δυνατή και καταφατική βούληση ορίζεται τώρα από τον 
Nietzsche ως ικανότητα ενσωµάτωσης προοπτικών, ως ενεργητική αφοµοίωση άλλων βουλήσεων και 
δυνάµεων

219. Αυτός είναι ο πρώτος όρος της κατάφασης και της δηµιουργίας. «Κατάφαση» λοιπόν, ως 
κατάφαση της διαφοράς των δυνάµεων, σηµαίνει κατάφαση της δύναµης του υποταγµένου και άρα 

                                                                                                                                                 
να δούµε ποιος την θέτει, ώστε να ανακαλύψουµε έτσι, όχι την αλήθεια, αλλά ποιος επιβάλει το ψέµα. Με αυτή την σηµασία 
πρέπει να κατανοηθεί και ο νιτσεϊκός ορισµός της φιλοσοφίας ως της «τέχνης της καχυποψίας». ∆εν υπάρχει µία αλήθεια 
δεδοµένη, την οποία πρέπει η φιλοσοφία να ανακαλύψει, αλλά αντιθέτως πίσω από την απόλυτη προοπτική που κάθε 
αλήθεια συνεπάγεται, πρέπει να ερµηνεύσουµε την ποιότητα της δύναµης που την θέτει, να ανακαλύψουµε το συµφέρον 
αυτού που την θέτει ως ολότητα. Κάθε ολότητα κρύβεται µέσα στην “ευγένεια” µίας ανιδιοτελής αξίας, αλλά στην 
πραγµατικότητα κρύβει ένα πολύ προσωπικό και ιδιοτελές συµφέρον. Εδώ θα ήταν και πάλι πολύ ενδιαφέρον να 
εξακριβώσουµε την κοινή θέση του Nietzsche µε τον Orwell. Ξέρουµε πως ο Orwell είχε πει κάποτε πως γράφει µόνο και 
µόνο επειδή έχει την ανάγκη να ξεσκεπάσει ένα ψέµα. Η πραγµάτευση του Μεγάλου αδελφού από τον Orwell µπορεί 
κάλλιστα να συγκριθεί µε την πραγµάτευση της εβραϊκής θεολογίας από τον Nietzsche στον Αντίχριστο. Στον Ιεχωβά 
ανευρίσκουµε δηλ. την πρώτη ιστορικά δηµιουργία του Μεγάλου Αδελφού, την πρώτη εκείνη αρχή ελέγχου της βούλησης 
του ανθρώπου. Είναι ο Θεός που βλέπει κάθε πράξη µας και ακούει κάθε σκέψη µας. Είναι ο πανταχού παρόν έλεγχος της 
βούλησης. Στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για την ολοκληρωτική επιβολή της βούλησης του ιερατείου. Αυτό είναι 
πάντοτε παρόν ως ελέγχουσα αρχή της πράξης και της σκέψης.        
217 Fr. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches [ Ανθρώπινa, πολύ ανθρώπινa], KSA 2, (Ι), “Ein Blick über den Staat” 
[Μία µατιά στο κράτος], § 475, σελ. 309-311 
218 Fr. Nietzsche, Πέρα από το καλό και το κακό, §212, εκδ. Νησίδες, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 
219 Με αυτή τη σηµασία πρέπει να κατανοηθούν δύο πασίγνωστες φράσεις του Nietzsche: α) «Ό,τι δεν µε σκοτώνει µε κάνει 
πιο δυνατό» [πρβλ. Βούληση για ∆ύναµη, §934]. Η αφοµοίωση ή η ενσωµάτωση µίας άλλης προοπτικής δύναµης πρέπει να 
είναι ενεργητικού χαρακτήρα. Μία ξένη προοπτική, η οποία θα επέβαλε το νόηµά της και την αξία της στην δική µας 
προοπτική θα µας «σκότωνε», θα µας ενσωµάτωνε δηλ. η ίδια στο νόηµά της. Η φράση αυτή απευθύνεται µάλιστα στις 
αρρώστιες που βασάνιζαν τον Nietzsche σε όλη του σχεδόν την ζωή. Η αρρώστια δεν οδήγησε σε παραίτηση αλλά σε ακόµη 
µεγαλύτερη ανάγκη για ζωή και πραγµάτωση της δύναµης. Γι’ αυτό και ο Nietzsche εύχεται στους ανώτερους ανθρώπους να 
γνωρίσουν πόνο, µοναξιά, αρρώστια και περιφρόνηση από τους άλλους. Γιατί το αν αξίζει ή αν δεν αξίζει κανείς θα φανεί 
στο «αν αντέχει», από το αν πραγµατικά δηλ. πρεσβεύει ένα νέο ενεργό νόηµα και δεν εποφθαλµιά το αντενεργό και 
δεδοµένο νόηµα των πολλών [βλ. Βούληση για ∆ύναµη, §910]. β) «Κάνουµε τέχνη για να µην πεθάνουµε από την αλήθεια». Η 
κυρίαρχη ως τώρα προοπτική, η οποία επιζητούσε την υποταγή όλων των άλλων, την υποταγή δηλ. της ίδιας της ζωής, ήταν 
η µονοδιάστατη προοπτική του Όλου (ιδεώδες της αλήθειας), όπως αυτή εµφανίστηκε στην έννοια της αλήθειας του δυτικού 
ορθολογισµού. Η απάντηση του πολιτισµού απέναντι της θα δούµε ότι είναι η τέχνη.  
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ενσωµάτωσή της. Αυτή είναι η νιτσεϊκή έννοια της «κατάφασης», αυτή την σηµασία έχει η κατάφαση 
του γίγνεσθαι των δυνάµεων, ενώ η άρνησή του σήµαινε την εξολόθρευση του υποταγµένου στην βάση 
της προοπτικής του Όλου. Γι’ αυτό συµπεραίνει ο Nietzsche την αρνητική ποιότητα της Αλήθειας και άρα 
του δυτικού Λόγου εν γένει. Ο δεύτερος όρος τώρα έγκειται στο ότι αυτή η ενσωµάτωση θα πρέπει να 
αντιστρέψει την κυριαρχία της αρνητικής υπέρ της καταφατικής βούλησης. Κατά πόσο η ενσωµάτωση, 
και όχι η εξολόθρευση του υποταγµένου, µπορεί να σηµάνει µία αντιστροφή των προοπτικών και άρα 
των ποιοτήτων και των αξιών της δύναµης; Ο δυνατός άνθρωπος, αυτός που έχει κατανοήσει την 
αντενεργή χροιά του ωφελιµισµού και την ωφελιµιστική χροιά της αντενεργής βούλησης, πρέπει να 
ενσωµατώσει την αντενεργή Βούληση για ∆ύναµη σε απόσταση από αυτόν. Θα πρέπει να την υποτάξει 
στην καταφατική του βούληση. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει στην εκκίνηση της µεταστοιχείωσης 
των αξιών. 
 

«Να είσαι παράµερα και ενάντια από τις δύο κινήσεις της ηθικής, την ατοµική και την συλλογική. ∆ιότι 
ακόµη και η πρώτη δεν αναγνωρίζει την ιεραρχία και επιθυµεί να αποδώσει στον έναν την ίδια ελευθερία 
όπως και σε όλους. Οι ιδέες µου δεν περιστρέφονται γύρω από τον βαθµό ελευθερίας που προσφέρεται στον 
έναν ή στον άλλον ή σε όλους, αλλά περιστρέφεται γύρω από τον βαθµό της δύναµης που ένας οι άλλοι 
ασκούν σε άλλους ή σε όλους, και γύρω από τον κατά πόσο µπορεί να βοηθήσει και να δώσει την βάση για 
την παραγωγή ενός ανώτερου τύπου, µία θυσία της ελευθερίας, µία υποδούλωση. Αν το σκεφτούµε στην 
χονδροειδή του µορφή: πως θα µπορούσε να θυσιάσει κανείς την εξέλιξη της ανθρωπότητας, ώστε να 
βοηθήσει να έρθει στην ύπαρξη ένας ανώτερος τύπος ανθρώπου;»220.                                   

                                
Πρέπει κι πάλι να κατανοήσουµε την σηµείωση αυτή του Nietzsche σε συνάρτηση µε την κριτική του 
στην µεταφυσική και στην προοπτική του Όλου: Απορρίπτει εδώ µε προκλητικό τρόπο την ιδέα της 
ελευθερίας. Την εξορίζει από την ηθική θεωρία και την φιλοσοφία των αξιών, ενώ η ιστορία της ηθικής 
έχει εδραστεί στην ιδέα αυτή. Τι σηµαίνει κάτι τέτοιο; Είδαµε και πιο πάνω (ΙΙΙ [β], σελ. 92) ότι ο 
Nietzsche θεώρησε πλαστή και αντινοµική την ιδέα της ελευθερίας όσο και την άρνησή της. Ζήτηµα 
ελευθερίας ή µη ελευθερίας τίθεται µονάχα στην µεταφυσική θεώρηση της βούλησης και της δύναµης, 
όταν η δύναµη κρίνεται ως αντενεργή, υπό την σκοπιά της Ολότητας. Την Ολότητα αυτή 
αποκαλύπτεται ότι την θέτει η ηθική συνείδηση στην µεταφυσική έννοια του Όντος, από την στιγµή που 
η διεργασία για την ανάδειξη του Όντος φανερώνεται να εδράζεται στην ανθρωποµορφική σύλληψη της 
βούλησης ως ενότητας. Στην οριακή της στιγµή µε τον Kant, όταν δηλ. έχει εξαλειφθεί η έννοια του 
Όντος από το πεδίο του θεωρητικού Λόγου, η ηθική συνείδηση παραµένει αλώβητη στην περιοχή του 
πρακτικού Λόγου, διότι αδυνατεί να συλλάβει τον δικό της κυριαρχικό χαρακτήρα, ως αντενεργό. 
Αδυνατεί να συλλάβει ότι αφανίζει το διαφορικό στοιχείο της βούλησης και άρα των αξιών. Έτσι δεν 
θέτει το ∆έον εντός της κριτικής του Είναι, αλλά κρίνει το Είναι ως αντενεργό και µη ηθικό από την 
σκοπιά του ∆έοντος. Με αυτό τον τρόπο, στην έννοια της ελευθερίας, ως της αυτονοµίας του Λόγου, η 
συνείδηση φανερώνει τον κυριαρχικό της ρόλο (είναι η «καθολική συνείδηση» (Gesamt-Bewusstsein) 
όπως την ονοµάζει ο Nietzsche)221, αποτελεί δηλ. µία κυρίαρχη δύναµη. Η ποιότητά της όµως είναι 
αντενεργός διότι αγνοεί το διαφορικό στοιχείο των δυνάµεων, η αυτονοµία της είναι  έκφραση µίας 
βούλησης, η οποία επιθυµεί να ερµηνεύσει υπέρ της δικής της κυριαρχίας τις εναντιότητες του 
γίγνεσθαι των Βουλήσεων -προς- ∆ύναµη. Επιχειρεί εποµένως να ερµηνεύσει την ίδια την ζωή (γιατί η 
ζωή δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από τις αντιθέσεις των δυνάµεων) στην βάση του δικού της νοήµατος, 
στην βάση της δικής της κυριαρχίας. Αγνοεί έτσι και το διαφορικό στοιχείο των αξιών υπέρ της δικής 
της αξίας. Και βλέπουµε τελικά ότι ως αξία αναδύεται στον Kant το έλλογο ον, ο φορέας αυτής της 

                                                 
220 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], §859, σελ. 582, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [δική µας η 
µετάφραση]  
221 Ό. π., §707, σελ. 478  
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κυριαρχικής βούλησης. Φτάνει όµως ως εκεί µε την προοπτική του Όλου, µε την υπαγωγή του Είναι στο 
∆έον, µε την υπαγωγή του ατοµικού τύπου στην καθολικότητα του πρακτικού Λόγου. Τώρα µπορούµε 
να καταλάβουµε γιατί στο πιο πάνω απόσπασµα ο Nietzsche στρέφεται κατά του ατοµικού και 
συλλογικού χαρακτήρα της ηθικής όσο και κατά της ελευθερίας. ∆ιότι όλα αυτά είναι µε άµεσο τρόπο 
συναρτηµένα στην οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης. Το απόσπασµα αυτό στρέφεται δηλ. ενάντια 
στην καντιανή ηθική, ενώ και η συνολική προσπάθεια του Nietzsche να ορίσει τον ανώτερο τύπο του 
«Υπεράνθρωπου» πρέπει να κατανοηθεί ως υπέρβαση της καντιανής αξίας (έλλογο ον). Το απόσπασµα 
αυτό, αν το ερµηνεύουµε σωστά, θέλει να τονίσει το εξής: Η ηθική αξία του ατοµικού του τύπου έλλογο 
ον, εδράζεται στην καθολική ή συλλογική σύλληψή του, ως µονάδας µίας ιδεατής κοινότητας έλλογων 
όντων. Τόσο λοιπόν η ατοµικότητα όσο και η συλλογικότητα συµπλέκονται, όπως τονίζει ο Nietzsche, 
στην έννοια της ελευθερίας, η οποία καταστρατηγεί την ιεραρχία των δυνάµεων. Πρόκειται για αυτήν 
ακριβώς την θεµελιακή νιτσεϊκή θέση, την οποία έχουµε ήδη αναλύσει σε διάφορα µέρη της εργασίας 
µας. Η πράξη θεµελιώθηκε στην προοπτική του Όλου, το υποκείµενο της πράξης ετέθη αποκλειστικά 
από την ηθική συνείδηση, η γνώση θέλησε να κυριεύσει και να ελέγξει την ζωή. Το κατάφερε αυτό 
κρίνοντάς την ως αντενεργή, και επιβάλλοντας το ∆έον πάνω στο Είναι ως το νόηµά του και την αξία 
του. Εδώ ακριβώς βρίσκεται ο πυρήνας της κριτικής του Nietzsche στην δυτική σκέψη και στον 
χριστιανισµό, εδώ ακριβώς ανακαλύπτουµε και µε ποια σηµασία ο Nietzsche συνδέει την µεταφυσική 
φιλοσοφία µε την χριστιανική θεολογία. Και τα δύο κρίνουν την ζωή ως αντενεργή, και τα δύο 
συνάγουν την κυριαρχία του ωφελιµισµού και του τυχαίου εντός του Είναι, επιχειρώντας έτσι να 
κρίνουν την ζωή βάσει του ∆έοντος. Επειδή όµως ακριβώς η ζωή είναι αντιθέσεις δυνάµεων, και επειδή 
η ζωή κρίνεται από την σκοπιά του Όλου, αποκαλύπτεται ως πραγµατική πηγή του ωφελιµισµού και της 
αντενέργειας, όχι η ζωή, αλλά η ίδια η ηθική συνείδηση που την κρίνει. Η ηθική συνείδηση 
καταρρακώνει και δεσµεύει την καταφατική και µη ωφελιµιστική βούληση όταν συναγάγει την 
κυριαρχία του αντενεργού στοιχείου. H αβλεψία του Kant να µην θέσει και το ∆έον εντός της κριτικής 
του Είναι, η αβλεψία του δηλ. να µην θέσει και τον ίδιο τον Λόγο υπό την κριτική σκοπιά, άφησε 
άθικτο το αντενεργό στοιχείο στην βούληση του έλλογου όντος. Η αξία εποµένως, όπως τονίζεται στο 
πιο πάνω απόσπασµα, δεν µπορεί να προέλθει από την ελευθερία του ατόµου, διότι αυτή τίθεται από µία 
µονόπλευρη και µονοδιάστατη προοπτική δύναµη, αυτή της ηθικής συνείδησης, που είτε έχει 
ωφελιµιστικό χαρακτήρα και ενισχύει την άρνηση των διαφορών της δύναµης,(δηλ. την άρνηση της 
ζωής), είτε -όπως συµβαίνει µε τον Kant κατά την οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης- δεν ενισχύει 
την αντενεργό ωφελιµιστική δύναµη, αλλά παραβλέποντας, στην δόµηση της κριτικής ως αυτοκριτικής 
του Λόγου, την πραγµατική πηγή του ωφελιµισµού, αδυνατεί να ενισχύσει την καταφατική δύναµη στον 
αγώνα της ενάντια στην αντενεργή και ωφελιµιστική. Μία «θυσία της ελευθερίας», όπως αναφέρει ο 
Nietzsche, θα βοηθούσε εποµένως στην παραγωγή ενός «ανώτερου τύπου» γιατί θα χτυπούσε στην 
καρδιά της την ίδια την πηγή του ωφελιµισµού και της άρνησης. Θα χτυπούσε την ίδια την ηθική 
συνείδηση, την µεταφυσική έδρα της ελευθερίας. Η «θυσία της εξέλιξης της ανθρωπότητας», την οποία 
θα συνεπαγόταν µία τέτοια άρση της ελευθερίας, έχει να κάνει ουσιαστικά µε την αντενεργά και 
ωφελιµιστικά εννοούµενη εξέλιξη της ανθρωπότητας. Εννοεί δηλ. µε αυτή την φράση ο Nietzsche την 
έµφαση που αποδίδεται στην γενική ευηµερία, στην άνοδο της οικονοµικών παραµέτρων, στην 
εξοµοίωση του ανθρώπου ως το ον που επιζητεί πριν απ’ όλα την βολή του, και ως το ον που η βολή 
του καθορίζει το κριτήριο της αξίας του.  Όλα αυτά είναι θέµατα για τα οποία έχει µιλήσει 
περιφρονητικά ο Nietzsche πολλές φορές στο Πέρα από το καλό και το κακό, συµπεριλαµβάνοντάς τα 
στο αξιοκατάκριτο σύνολο των «µοντέρνων ιδεών», τις οποίες αποδίδει, όχι στην καταβαράθρωση του 
Λόγου, αλλά στην ίδια την διεργασία που περατώνεται εντός του Λόγου και έχει ως πυρήνα της την 
κρίση της ζωής και την ανάγκη για ηθική δικαίωσή της από την πλευρά της ηθικής συνείδησης. Η ηθική 
συνείδηση είναι η πηγή του ωφελιµισµού και του αντενεργού στοιχείου που κατακλύζει ολοένα και πιο 
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πολύ την ζωή και την πράξη. Ο «τελευταίος άνθρωπος» ενάντια στον οποίο στρέφεται ο Zarathustra 
αποτελεί ταυτόχρονα το αποκορύφωµα και τον τερµατισµό µίας διεργασίας δέσµευσης της βούλησης 
στο αντενεργό στοιχείο, µίας διεργασίας δηλ. που επικεντρωνόταν στην ανάγκη ηθικής δικαίωσης της 
ζωής υπέρ της αξίας της συνείδησης, και καθορισµού του υποκειµένου βάσει της αντενεργής ποιότητας 
της ηθικής συνείδησης. Ο καθορισµός του υποκειµένου δεν εδράστηκε τυχαία στην ηθική κρίση της 
ζωής βάσει του ∆έοντος, το οποίο πάντα έθετε µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο η συνείδηση. Ας 
παραθέσουµε και κάποιες άλλες πολύ σηµαντικές σηµειώσεις του Nietzsche, οι οποίες αφορούν αυτό το 
θεµελιακό για την κριτική του στην ηθική ζήτηµα. 
 

«…Γιατί είναι αναπόφευκτη η άφιξη του µηδενισµού; Γιατί σε αυτόν βρίσκουν την ύστατή τους συνέπεια οι µέχρι τώρα 
ανώτερές µας αξίες. ∆ιότι ο µηδενισµός αποτελεί την ύστατη λογική των µεγαλύτερών µας αξιών και ιδεωδών. ∆ιότι 
πρέπει πρώτα να βιώσουµε αυτόν τον µηδενισµό για να κατανοήσουµε ποια ήταν εν τέλει η αξία αυτών των 
“αξιών”…Χρειαζόµαστε νέες αξίες»222. 

 
«Ανάµεσα όµως στις δυνάµεις, οι οποίες ανέθρεψαν την ηθική ήταν η φιλαλήθεια: αυτή στρέφεται τώρα ενάντια στην 
ηθική, ανακαλύπτει την τελεολογία της, το ενδιαφέρον της…»223. 

 
«Το τελικό µου συµπέρασµα είναι: ο πραγµατικός άνθρωπος αντιπροσωπεύει µια ανώτερη αξία από τον «επιθυµητό» 
άνθρωπο ενός οποιουδήποτε ιδεώδους, που ετέθη µέχρι τώρα. Όλες οι επιθυµίες αναφορικά µε τον άνθρωπο ήταν µέχρι 
τώρα παράλογες και επικίνδυνες υπερβολές, µέσω των οποίων ένα ιδιαίτερος τύπος ανθρώπου θέλησε να κρεµάσει 
πάνω από την ανθρωπότητα τους δικούς του όρους διατήρησης και ανάπτυξης. Κάθε επιθυµία, η οποία ρίζωνε σε αυτή 
την πηγή και ήρθε ως κυρίαρχη στο προσκήνιο, υποβάθµισε την αξία, την δύναµη και την σιγουριά του ανθρώπου για το 
µέλλον. Η πνευµατική και διανοητική στενότητα του ανθρώπου ξεµπροστιάζεται κυρίως όταν αυτός επιθυµεί. Η 
ικανότητα του ανθρώπου να θέτει αξίες εξελίχθηκε ελάχιστα µέχρι τώρα για να αποτιµηθούν σωστά, όχι µόνο οι 
«επιθυµητές» αξίες του ανθρώπου, αλλά και οι πραγµατικές. Το ιδεώδες µέχρι τώρα ήταν η πραγµατικά συκοφαντική 
δύναµη, η οποία αρνούταν τον κόσµο και τον άνθρωπο, η δηλητηριώδης πνοή πάνω από την πραγµατικότητα, η µεγάλη 
αποπλάνηση προς το µηδέν…»224.    
 
«Κριτήριο, µέσω του οποίου καθορίζονται οι ηθικές αξιολογήσεις. Το θεµελιώδες γεγονός που έχει παραβλεφθεί. 
Αντίφαση ανάµεσα στο «να γίνει κανείς ηθικός» και στην ανύψωση ή ενδυνάµωση του τύπου άνθρωπος. Homo natura: 
Η βούληση για δύναµη»225.  
 
«…Η βελτίωση του ανθρώπου ετέθη από αυτούς [ενν. από τους φιλοσόφους] µε αφέλεια, σαν να υψωνόµασταν µέσω 
κάποιας διαίσθησης στο ερώτηµα γιατί να «βελτιωθούµε»; Κατά πόσον είναι επιθυµητό να γίνει ο άνθρωπος πιο 
ενάρετος, ή πιο έξυπνος, ή πιο ευτυχισµένος; Αν υποθέσουµε ότι δεν ξέρει κανείς ακόµα το «γιατί;» του ανθρώπου τότε 
µία τέτοια πρόθεση δεν έχει κανένα νόηµα…Και αν αυτή η ύψιστη διαίσθηση ήταν σκοπός δεν θα έπρεπε τότε να 
αρνηθεί την ανύψωση της ευτυχίας; Και δεν θα έπρεπε να επιλέξει τον κίνδυνο, την περιπέτεια, την δυσπιστία, την 
παραπλάνηση ως τον δρόµο προς την διαίσθηση;…Και αν κάποιος θέλει την ευτυχία, δεν πρέπει τότε να κοινωνεί µε 
τους “πτωχούς τω πνεύµατι”;»226. 
 
« Αυτές είναι οι απαιτήσεις µου από εσάς-όσο άσχηµα και αν ηχούν στα αυτιά σας: ότι θα πρέπει να επιχειρήσετε µία 
κριτική των ίδιων των ηθικών αξιολογήσεων. Ότι πρέπει να σταµατήσετε την ηθική παρόρµηση, η οποία απαιτεί εδώ 

                                                 
222 Ό. π., Vorrede, §4, σελ. 4, [δική µας η µετάφραση]. Αυτή η σηµείωση µπορεί να γίνει ακόµη πιο κατανοητή σε 
συνάρτηση µε την §55, την οποία παραθέσαµε πιο πάνω (σελ. 96). Το ότι ακριβώς η κατάρρευση των αξιών οδηγεί στο 
αντίθετό τους, στην κατάρρευση της ίδιας της δηµιουργίας αξιών, πρέπει να µας προβληµατίσει σχετικά µε την ποιότητα των 
πρώτων. 
223 Ό. π., Ι, §5, σελ. 11, [δική µας η µετάφραση]  
224 Ό. π,  ΙΙ, §390, σελ. 265, [δική µας η µετάφραση] 
225 Ό. π., ΙΙ, §391, σελ. 265, [δική µας η µετάφραση] 
226 Ό. π., ΙΙ, §393, σελ. 266, [δική µας η µετάφραση] 
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υποταγή και όχι κριτική, µε το ερώτηµα «γιατί υποταγή;». Ότι θα πρέπει να δείτε αυτήν σας την απαίτηση για ένα 
«γιατί;», για µία κριτική της ηθικής ως την παροντική σας µορφή της ηθικής…»227.    

 
       Η θεµελιακή µατιά του Nietzsche στον πολιτισµό και η ιστορική σηµασία της φιλοσοφίας του 
έγκειται εποµένως στο ότι αποδίδει την καταβαράθρωση των αξιών και την άνοδο του µηδενισµού 
(γιατί οι ωφελιµιστικές αξίες του πολιτισµού µας είναι µηδέν), όχι σε µία δήθεν εκτός του Λόγου και σε 
εχθρότητα προς αυτόν εφορµούσα διεργασία καταβαράθρωσής του, αλλά στο ίδιο το αντενεργό και 
βαθιά ωφελιµιστικό στοιχείο, το οποίο συνιστά και συγκροτεί τον Λόγο. Το υποκείµενο του Λόγου 
εποµένως θα πρέπει να βιώσει την αποδέσµευση από την αντενεργή χροιά της ηθικής συνείδησης σαν 
µία αποδέσµευσή του από την ωφελιµιστική βάση της αξίας και από την ηθική κρίση της ζωής. Για να 
γίνει αυτό προέχει η βούλησή του να είναι πριν απ’ όλα µία βούληση που δικαιώνει την ζωή και τις 
αντιθέσεις της. 
      Το πρώτο στάδιο για την αφύπνιση της καταφατικής βούλησης, αυτής που είναι ικανή να θέτει 
ανώτερες αξίες µη αντενεργής ποιότητας, το αποτελεί η αποδέσµευση από τον δεοντολογικό χαρακτήρα 
της συνείδησης228. Αυτή η ίδια η συνείδηση θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί σε µη αντενεργή και µη 
ωφελιµιστική βάση. Η καταφατική εποµένως βούληση δεν κρίνει την ζωή από την πλευρά της Ολότητας, 
διότι έχει σπάσει και κοµµατιάσει την ζωή σε πλήθος επιµέρους προοπτικών δυνάµεων, οι οποίες 
αποκτούν το νόηµά τους στην εναντιότητά τους και στην διαµόρφωση της µεταξύ τους ιεραρχίας. Είπαµε 
και πιο πάνω ότι στον Nietzsche η «κατάφαση» σηµαίνει την κατάφαση των διαφορών της δύναµης, και 
αυτό συνεπάγεται την διάσπαση της Ολότητας και την αναίρεση κάθε µεροληπτικής και µονοδιάστατης 
ηθικής κρίσης για την αξία της ζωής. Η καταφατική βούληση δεν θέλει κατά συνέπεια να κυριαρχήσει 
και να ελέγξει την ζωή, αλλά να την εξυψώσει. Υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε αυτά τα δύο, 
ανάµεσα στην άσκηση κυριαρχίας πάνω στην ζωή και στην ανύψωσή της. Ο έλεγχος της ζωής 
προέκυπτε αναγκαία από την παραδοσιακή ηθική θεωρία, ήταν αποτέλεσµα της µονοδιάστατης 
κυριαρχίας της συνείδησης και της βούλησης για αλήθεια. Η εξύψωση της ζωής έχει να κάνει αντιθέτως 
µε την αυθεντική ερµηνεία του διαφορικού στοιχείου των προοπτικών δυνάµεων υπέρ των ενεργητικών 
και σε βάρος των αντιδραστικών αξιών. Ας εισέλθουµε λοιπόν τώρα στο τελευταίο στάδιο ανάλυσης 
της νέας έννοιας του Nietzsche για την ανάπτυξη των ανώτερων αξιών και για την συγκρότηση ενός 
ανώτερου υποκειµένου της πράξης. 
   
      Η ζωή είναι αντιθέσεις Βουλήσεων -προς- ∆ύναµη. Αυτό σηµαίνει ότι πριν απ’ όλα κάθε Βούληση 
προς ∆ύναµη συνεπάγεται µία συγκεκριµένη προοπτική. Ο όρος «προοπτική» σηµαίνει την έκφραση µίας 
αξίας και είναι το αποτέλεσµα της αναπόφευκτης διαφοράς και ιεραρχίας των δυνάµεων. Η στροφή στον 
προοπτικισµό της γνώσης είναι το άµεσο αποτέλεσµα της άρσης του γενο-λογικού ορισµού, της 
συνεπακόλουθης κατάργησης του Όντος, και της σύλληψης του Είναι βάσει αξιών. Αυτά τα εξηγήσαµε 
στα υποκεφάλαια [Ι (β), (γ)]. Στο [ΙΙΙ (β)] αναλύσαµε περαιτέρω ότι µία προοπτική του Όλου αποτελεί 
κάτι το πλαστό, ένα αποτέλεσµα άρνησης της διαφοράς. Η προοπτική του Όλου συνιστά, όπως καθετί 
άλλο, έκφραση της Βούλησης -προς- ∆ύναµη, αλλά την αρνητική της ποιότητα. Είναι η κυριαρχία ενός 
βούλεσθαι που αρνείται µε αντινοµικό τρόπο την πηγή του προς δικός του όφελος. Στην έκφραση της 
βούλησής αυτής επικαλύπτεται η ίδια της η άρνηση, γι’ αυτό ακριβώς και συνέπειά της είναι το 
αντίθετό της άκρο, δηλ. η άρνηση κάθε αξίας. Η προοπτική του Όλου και η ηθική κρίση της ζωής ενέχει 
εσωτερικά την άρνηση των αξιών, διότι αποτελεί η ίδια άρνηση της διαφοράς. Κατά συνέπεια, µία 
θεωρία των αξιών στην καταφατική, και άρα ενεργητική της ποιότητα, επειδή ακριβώς οι αξίες είναι 
εκφράσεις των αντιθέσεων και των διαφορών της Βούλησης για ∆ύναµη, δεν µπορεί να θεµελιωθεί 

                                                 
227 Ό. π., ΙΙ, §399, σελ. 272, [δική µας η µετάφραση]  
228 Ό. π., ΙV, §897, σελ. 607 
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στην ελευθερία, παρά µόνο στην διαφορά της δύναµης που ασκείται µεταξύ των Βουλήσεων -προς- 
∆ύναµη. Η ελευθερία θα επανέφερε τον γενο-λογικό ορισµό του Όντος, την προοπτική του Όλου, και 
την ηθική κρίση για την αξία της ζωής από την ηθική συνείδηση. Θα επανερχόταν εποµένως η 
αντενεργή ποιότητα της βούλησης, η οποία δεν µπορεί να ανυψώσει την δύναµη επειδή αρνείται τις 
αντιθέσεις των ποιοτήτων, τις αντιθέσεις δηλ. των αξιών229 (πρωτογενής αντίθεση: κατάφαση-άρνηση). 
Οι αντιθέσεις ή οι διαφορές των Βουλήσεων -προς- ∆ύναµη καταργούν όµως εξ’ ολοκλήρου την έννοια 
του Όντος ακόµη και στην επικαλυµµένη µετουσίωσή του: στην έννοια δηλ. του έλλογου όντος, κατά 
την αυτονοµία του πρακτικού Λόγου.    
      Η αρνητική λοιπόν ποιότητα της Βούλησης -προς- ∆ύναµη εξασθενεί την δύναµη, διότι αρνείται την 
διαφορά της προς κάθε άλλη δύναµη. Αυτό το διαφορικό στοιχείο είναι όµως που εξυψώνει την δύναµη 
και άρα την αξία της. Η ανύψωση της δύναµης και της αξίας της είναι ζήτηµα κυριαρχίας, και η 
κυριαρχία είναι µε την σειρά της ζήτηµα, όχι άρνησης της διαφοράς, αλλά κατάφασης της διαφοράς, 
δηλ. ενσωµάτωσης της διαφοράς. Οι ανώτερες αξίες δεν έχουν εποµένως να κάνουν µε την 
µονοδιάστατη προοπτική του Όλου, όπου λόγω της αρνητικής της ποιότητας ελλοχεύει ο µηδενισµός. 
Αφορούν την µεγαλύτερη δυνατή ενσωµάτωση προοπτικών, µία ενσωµάτωση που έχει εξ’ ορισµού 
καταφατικό χαρακτήρα. Η ενσωµάτωση δηλ. αυτή δεν σηµαίνει εξοµοίωση σε ένα ξένο νόηµα, σε µία 
ξένη προοπτική. Αποτελεί µία ενσωµάτωση προς υπερνίκηση. Εδώ βρισκόµαστε στον πυρήνα της 
πραγµατικής σηµασίας που έχει η έννοια «Βούληση-προς- ∆ύναµη».  
 

«Ο βαθµός αντίστασης που διαρκώς πρέπει να υπερβαίνεται, προκειµένου να µείνει κανείς στην κορυφή, αυτό είναι το 
µέτρο της ελευθερίας είτε για τα άτοµα είτε για τις κοινωνίες. Η ελευθερία εποµένως τίθεται σαν θετική δύναµη, ως 
βούληση για δύναµη. Η υψηλότερη µορφή της ατοµικής ελευθερίας και της κυριαρχίας δεν θα προκύπτει, σύµφωνα µε 
αυτά, µόλις πέντε βήµατα από την αντίθεσή της, εκεί όπου η ο κίνδυνος της σκλαβιάς κρέµεται πάνω από την ύπαρξη 
σαν εκατό σπαθιά του ∆αµοκλέους…Πρέπει κανείς να έχει τυράννους εναντίον του για να γίνει τύραννος, δηλ. 
ελεύθερος. ∆εν είναι και µικρό πλεονέκτηµα να έχεις πάνω σου εκατό δαµόκλειες σπάθες. Με αυτό µαθαίνει κανείς να 
χορεύει, µαθαίνει την «ελευθερία της κίνησης»230.    
 

Από έκφραση µίας αρνητικής Βούλησης για ∆ύναµη η ελευθερία µετατρέπεται τώρα σε έκφραση µίας 
«θετικής δύναµης», µίας δύναµης δηλ. που δεν αρνείται τις άλλες, παρά επιχειρεί να τις υπερβεί, 
επιχειρεί να τις ενσωµατώσει, κυριαρχώντας τις. Η ελευθερία είναι, όπως αναλύσαµε πιο πάνω έκφραση 
κυριαρχικών καταστάσεων. Το µέγα ζήτηµα το οποίο φέρνει στην επιφάνεια ο Nietzsche είναι 
εποµένως το εξής: η ιδέα της ελευθερίας και του πρακτικού Λόγου αποδείχτηκε µέσω της ενδογενής 
κριτικής, και όχι πλέον αυτοκριτικής, του Λόγου από την έννοια της Βούλησης για ∆ύναµη, ως 
αντενεργή και αντινοµική. Ποιος θέτει λοιπόν τώρα τις αξίες, ποιος ερµηνεύει τις ποιότητες των αξιών, 
ποιο υποκείµενο και ποια βούληση νοµοθετεί όταν αντιστρέφονται οι προϋποθέσεις της παλαιάς 
αξιολόγησης; Ποιο είναι το νέο κριτήριο της αξίας όταν έχει δύσει η πανταχού παρούσα ως τώρα 
προοπτική του Όλου, όταν έχει εκλείψει δηλ. κάθε απόλυτο και καθολικό κριτήριο της αξίας;  
 

«Ω, εσείς ανώτεροι άνθρωποι, µάθετε αυτό από εµένα: στην αγορά δεν πιστεύει κανείς στους ανώτερους ανθρώπους. 
Θέλετε όµως ακόµη να µιλήσετε εκεί; Ωραία λοιπόν! Ο όχλος όµως κλείνει το µάτι και λέει: “είµαστε ίσοι”. Ε, εσείς 

                                                 
229 Αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση µε την διαπίστωση του Nietzsche στο Πέρα από το καλό και το κακό, §2, όταν κατακρίνει 
τους µεταφυσικούς επειδή θεµελιώνουν την ηθική τους «στις αντιθέσεις των αξιών». Οι αντιθέσεις για τις οποίες κάνει λόγο 
σε αυτή την παράγραφο ο Nietzsche είναι οι πλαστές αντιθέσεις τις ποίες ανακαλύπτει η ηθική συνείδηση. Από την στιγµή 
που η προοπτική της ηθικής συνείδησης έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο, οι αντιθέσεις έχουν να κάνουν µε καταστάσεις και 
προοπτικές, οι οποίες αντιτίθενται στην συνείδηση την ίδια. Αλήθεια- Ψεύδος, Ανιδιοτελές- Εγωιστικό, Αντικειµενικότητα- 
Ενδιαφέρον. Οι αντιθέσεις όµως αυτές, και οι αξίες που πηγάζουν από αυτές, είναι πλαστές, ανάγονται σε µία επιφανειακή 
προοπτική, η οποία και αγνοεί την πρωταρχική αντίφαση, παρά το ότι την φέρει µέσα της.. 
230 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], IV, §770, σελ. 513, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [δική µας 
η µετάφραση]  
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ανώτεροι άνθρωποι, έτσι κλείνει το µάτι ο όχλος, δεν υπάρχουν ανώτεροι άνθρωποι, είµαστε όλοι ίσοι, ο άνθρωπος 
είναι άνθρωπος, απέναντι στον Θεό όλοι είµαστε ίσοι. Απέναντι στον Θεό. Τώρα όµως πέθανε αυτός ο Θεός. Τώρα 
δεν θέλουµε να είµαστε ίσοι απέναντι στον Θεό. Ω, ανώτεροι άνθρωποι αποφύγετε την αγορά!»231.     

 

Σχολιάσαµε και πιο πάνω στο [Ι (α)] ότι η φράση για τον «θάνατο του Θεού» δεν αφορά αποκλειστικά 
την θεολογική αρχή εξήγησης του Όλου, αλλά εκφράζει την κατάρρευση οποιουδήποτε απόλυτου 
κριτηρίου. Και στο [ΙΙΙ (β)] είδαµε ότι εν τέλει αυτή η κατάρρευση αφορά το σύνολο των θεµελίων του 
δυτικού πολιτισµού, εφόσον είναι η προοπτική του Όλου και της ηθικής συνείδησης αυτή που, λόγω 
του αντινοµικού της χαρακτήρα, συνεπάγεται άµεσα την έκλειψη κάθε κριτηρίου. Ποιος θέτει λοιπόν τις 
νέες αξίες όταν κάθε κριτήριο που διατυπώθηκε από την σκοπιά του Όλου καταλήγει τελικά στις 
σύγχρονες µοντέρνες ιδέες της ισότητας και της εξοµοίωσης όλων των ανθρώπων απέναντι σε αξίες 
αντενεργές και ωφελιµιστικές; Ποιος είναι αυτός που θα υπερβεί ένα υποκείµενο µε τόσο αδύναµη 
βούληση, το οποίο αναγκάζεται να ενσωµατώνει το νόηµα κάθε αξίας εντός της προοπτικής του Όλου, 
ακόµη και τώρα που το Όλο έχει διασπαστεί σε µηδενικές ολότητες (ωφελιµιστικού χαρακτήρα); Ποιος 
είναι λοιπόν αυτός που θα υπερβεί αυτό το υποκείµενο και τις αξίες του, ποιο υποκείµενο και ποια 
βούληση θα υπερβεί τον «τελευταίο άνθρωπο», αυτόν δηλ. που νοµοθετεί στο τέλος της κυριαρχίας της 
προοπτικής του Όλου, όταν το Όλο συνάγει τις τελευταίες του συνέπειες ως µηδενισµός των αξιών, όταν 
ως ύστατη µορφή του Όλου µένει ένα απέραντα κενό «εγώ»; Ποιο είναι οι νέοι «κύριοι της γης»; Είναι 
αυτοί που έχουν συλλάβει καταρχήν την άβυσσο που ανοίγεται κάτω από τα πόδια του ανθρώπου: «Τι 
είναι καλό και τι είναι κακό δεν το ξέρει ακόµη κανένας, παρά µόνο ο δηµιουργός»232. Αυτό ήταν το 
νόηµα της αβύσσου στις πρώτες πασίγνωστες σελίδες του Ζαρατούστρα. Ο άνθρωπος έλεγε είναι ένα 
σχοινί τεντωµένο πάνω σε µία άβυσσο. Είναι αυτός ο ίδιος που πρέπει να θέσει την αξία της ζωής όταν 
κάθε απόλυτο κριτήριο και σκοπός έχει καταρρεύσει. Είναι ο ίδιος αντιµέτωπος µε την όγδοη µέρα της 
δηµιουργίας, ο ίδιος έχει την ευθύνη για αυτή. Η δηµιουργία του θα εδραιώσει ή θα καταποντίσει τον 
ωφελιµιστικό µηδενισµό του στείρου «εγώ». Είναι αυτός που θα διατηρήσει αυτό το «εγώ» ως  παρωδία 
του Όλου ή αυτός που θα µεταστοιχειώσει (umwerten) την αξία του. Είναι ο ίδιος το επίκεντρο του 
παρελθόντος και του µέλλοντος, κάθε στιγµή του µέλλοντος συναρτάται από την βούλησή του. 
Αναζητούµε µία βούληση που θα καταστρέψει τον µηδενισµό και αυτό να γίνει η πρώτη πράξη της 
δηµιουργίας του. Ο Nietzsche πάντοτε θεωρούσε αυτή την καταστροφή ως τον πρώτο όρο της 
δηµιουργίας και µε αυτή την σηµασία µιλάει συχνά για αφύπνιση της κακίας και του κακού µέσα στον 
άνθρωπο. 
 

« “Ο άνθρωπος είναι κακός”- έτσι µου έλεγαν για παρηγοριά όλοι οι πιο σοφοί. Αχ, µακάρι να είναι ακόµη και 
σήµερα αληθινό αυτό! ∆ιότι το κακό είναι η καλύτερη δύναµη του ανθρώπου. “Ο άνθρωπος θα πρέπει να γίνεται 
καλύτερος και πιο κακός”- αυτό διδάσκω εγώ. Το πιο κακό είναι αναγκαίο για το καλύτερο του υπεράνθρωπου…»233.      
 

Βλέπουµε εδώ τον πρώτο όρο της µεταστοιχείωσης των αξιών. Πρόκειται για την αντιστροφή των 
πλακών στην βάσει των οποίων αναδείχθηκε µέχρι τώρα η ύψιστη µορφολογία των αξιών. Ως το πιο 
Καλό, και ως αναγκαίος όρος για την ανάδυση αυτού του νέου υποκειµένου, του υπεράνθρωπου, 
ορίζεται η καταστροφή των παλαιών πλακών και των όρων τους. Με αυτή την έννοια πρώτο κριτήριο 
για την θέσπιση των νέων αξιών θα είναι η διάσπαση της προοπτικής του Όλου και άρα η ίδια η 
Βούληση για ∆ύναµη. ∆ιότι αυτή κατέστρεψε τον γενο-λογικό ορισµό και ανέδειξε τον αντινοµικό 
χαρακτήρα της ηθικής συνείδησης, αυτή όρισε ως καθοριστικό στοιχείο της αξίας το διαφορικό στοιχείο 

                                                 
231 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], IV, Vom höheren Menschen, [“Για τους ανώτερους 
ανθρώπους”], §1, σελ. 317, Kröner Verlag, Leipzig, 1930, [δική µας η µετάφραση]   
232 Ό. π., III, Von alten und neuen Tafeln, [Για τις παλιές και για τις νέες πλάκες], §2, σελ. 217, Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
233 Ό. π., IV, Vom höheren Menschen, [Για τους ανώτερους ανθρώπους], §5, σελ. 320, Kröner Verlag, Leipzig, 1930, [δική 
µας η µετάφραση]   
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της δύναµης, και άρα την ίδια της την µορφολογία. Αυτή κατέστησε ακόµη µε την ενσωµάτωση του 
∆έοντος εντός της κριτικής, (συνέπεια της διάσπασης του Είναι σε πλήθος προοπτικών δυνάµεων, αφού 
δεν υπάρχει πλέον κανένα Ον), ως κριτήριο της αξίας την ελευθερία. Την ελευθερία ως υπερνίκηση και 
ενσωµάτωση αντιστάσεων, δηλ. ως αύξηση της δύναµης. Αυτό που παραδοσιακά η ηθική συνείδηση 
κατέκρινε ως ανήθικο ή ως ηθικά κακό, την συσσώρευση της ισχύς, κρίνεται ως το ύψιστο καλό για την 
υπέρβαση του ανθρώπου σε ένα νέο υποκείµενο, σε µία νέα βούληση. ∆ιότι, όπως τονίσαµε, και η 
δύναµη στην έννοια της Βούλησης για ∆ύναµη αλλάζει σηµασία. ∆εν είναι αυτό, το οποίο αναζητά η 
βούληση ως τον εξωτερικό της όρο, η βούληση δεν είναι επιθυµία κατάκτησης και συγκέντρωσης 
δύναµης. Η δύναµη, ως αυτό που γεννάται εσωτερικά µε όρους διαφοράς, είναι ενσωµάτωση και 
υπερίσχυση επί άλλων δυνάµεων, όχι κατάκτηση, όχι συγκέντρωση. Η Βούληση για ∆ύναµη, ως αυτό 
που διασπά το Όλο σε πλήθος επιµέρους προοπτικών δυνάµεων, είναι εποµένως το κριτήριο της 
προοπτικής ερµηνείας της δύναµης, η προοπτικότητα της γνώσης και της νοµοθεσίας των αξιών ανήκει 
στην µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη (Κατάφαση-Άρνηση).  
 

«Η Βούληση για ∆ύναµη ερµηνεύει…Αυτή οριοθετεί, καθορίζει βαθµούς, διαφορές της δύναµης. Απλές διαφορές 
της δύναµης δεν µπορούν όµως να αισθανθούν ακόµη ότι είναι τέτοιες. Πρέπει να υπάρχει εκεί κάτι που βούλεται 
την ανάπτυξη, που ερµηνεύει µέσα από την δική του αξία καθετί άλλο, το οποίο και αυτό βούλεται την ανάπτυξή 
του. Στην πραγµατικότητα η ερµηνεία είναι ένα µέσο για να γίνεις κύριος πάνω σε κάτι…»234.             

 
«∆εν πρέπει να ρωτάει κανείς: “ποιος ερµηνεύει λοιπόν;” Αλλά η ερµηνεία, ως µία µορφή της βούλησης για 
δύναµη, έχει ύπαρξη (όχι όµως ως «Είναι», αλλά ως διαδικασία, ως γίγνεσθαι), σαν σχέση έντασης (Affekt)»235. 
 

Ο Υπεράνθρωπος είναι το υποκείµενο του οποίου η βούληση αποτελεί µία ερµηνεία της δύναµης (άρα 
της αξίας της) στην βάση της καταφατικής µορφολογίας της Βούλησης για ∆ύναµη. Η άρνηση του 
µηδενισµού των ωφελιµιστικών αξιών του «τελευταίου ανθρώπου», η καταστροφή της µηδενιστικής 
κενότητας του µοντέρνου «εγώ», σηµατοδοτεί, όχι απλά ένα αρνητικό έργο, αλλά την αφύπνιση της 
καταφατικής του βούλησης. Με την στροφή της έννοιας της ελευθερίας στην ανύψωση της δύναµης ο 
Nietzsche κάνει το αποφασιστικό βήµα για την οριστική υπέρβαση της µεταφυσικής σκέψης. ∆ιότι αυτή 
η στροφή δεν αντιστρέφει απλά τον όρο της ηθικής αξίας (από το Όλο στο κοµµάτιασµά του), αλλά και 
την ποιότητά της (από άρνηση σε κατάφαση). Και το καταφέρνει αυτό µε την διατύπωση ενός νέου 
υποκειµένου το οποίο ενσαρκώνει στην πράξη του την καταφατική βούληση, αναιρώντας έτσι την 
µετουσίωση του γενο-λογικού ορισµού του Όντος στο έλλογο ον. Ο Υπεράνθρωπος είναι αυτός που 
τοποθετεί την αξία της δύναµης στην καταφατική πλευρά της Βούλησης για ∆ύναµη. Ο Kant πέτυχε µία 
µετουσίωση των αξιών, ο Nietzsche µία µεταστοιχείωσή τους. Ο Kant αντέστρεψε τον ουσιαστικό 
προσδιορισµό των αξιών, αντιστρέφοντας της αυθεντική τους πηγή. Έστρεψε την ηθική αξία από την 
εµπειρική εξωτερικότητα (Είναι) στην καθαρή εσωτερικότητα (∆έον). Η αντιστροφή του ήταν µία 
αντιστροφή ως προς την ουσία της αξίας, ως προς την ουσία της βούλησης, και άρα του υποκειµένου. Ο 
Nietzsche αντέστρεψε την ποιότητα των αξιών από την Άρνηση στην Κατάφαση, αντέστρεψε την 
ποιότητα της βούλησης από αρνητική σε καταφατική. Με αυτό τον τρόπο καθιστά την βούληση ικανή 
να αντιµετωπίσει την αναπόφευκτη πορεία των αξιών προς το µηδέν του κενού «εγώ», αποδεσµεύοντας 
επιτέλους την βούληση από την αντενεργή ποιότητα του Λόγου. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη στον Kant. Το 
έλλογο ον είναι η βούληση που εξακριβώνει την αντενεργή ποιότητα του Είναι (ωφελιµισµός) σε 
αντιπαράθεση µε την µη αντενεργή ποιότητα του Λόγου. Ο Kant δεν µπορεί λοιπόν να πάει πιο πέρα. Η 
έλλογη βούληση, ο πρακτικός Λόγος και η νοµοθεσία του (η προστακτική του), είναι µη αντενεργής 

                                                 
234 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], ΙΙΙ, §643, σελ. 433, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [δική µας 
η µετάφραση]      
235 Ό. π., ΙΙΙ, §556, σελ. 381   
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ποιότητας, αλλά όχι ακόµη καταφατικής. Γιατί η κατάφαση απαιτεί την οριστική διάσπαση του Όλου 
και αυτή ριζώνει στην ηθική συνείδηση. Ο Kant όµως ξέχασε να τοποθετήσει τον πρακτικό Λόγο στο 
πεδίο της κριτικής, αγνόησε όπως είπαµε στο [ΙΙΙ (β)] τον πόλεµο εντός του πρακτικού Λόγου του ίδιου, 
δεν είδε την αντίθεση των ποιοτήτων εντός του Λόγου. Το έργο του έτσι για την αναίρεση της 
αντενεργής χροιάς της παραδοσιακής οντολογίας, την οποία πρώτος απ’ όλους κατάλαβε, µένει στην 
µέση. ∆ιότι µπορεί να ανέδειξε τον µηδενιστικό και ωφελιµιστικό χαρακτήρα της ετεροκαθορισµένης 
βούλησης, δεν έχει όµως το όπλο για την εκτρέψει από την πορεία της. ∆εν καταλήγει δηλ. σε µία 
βούληση αυθεντικά καταφατική, αλλά σε µία βούληση αυθεντικά αµυντική. Σε µία βούληση που 
επιχειρεί να διατηρηθεί απλά αλώβητη στην ουσία της δίχως να έχει την δύναµη να εκτρέψει το µηδέν 
από την πορεία του. Γι’ αυτό και ο Nietzsche κατηγορεί την καντιανή προστακτική ότι κρέµεται σαν 
επέκεινα πάνω από την ζωή236. Η βούληση θα πρέπει να γίνει επιθετική βούληση, βούληση 
νοµοθετούσα, βούληση που παρεµβαίνει και αλλάζει την ποιότητα των αξιών. Βούληση που 
µεταστοιχειώνει τις αξίες. Η αξία εποµένως πρέπει να οριστεί στην βάση του διαφορικού στοιχείου της 
δύναµης και όχι στην βάση µίας ουσίας, η οποία διατυπώνεται ακόµη βάσει του γενο-λογικού ορισµού 
και άρα βάσει της ηθικής συνείδησης. Η υπέρβαση του µηδενισµού είναι η ίδια η υπέρβαση της 
µεταφυσικής, διότι αυτή τον συνεπάγεται, αυτή αρνείται την διαφορά και άρα την αντιθετικότητα στον 
ποιοτικό καθορισµό της δύναµης. Η υπέρβαση της µεταφυσικής απαιτεί την συγκρότηση µίας βούλησης 
που µεταστοιχειώνει την µορφολογία των ποιοτήτων τη δύναµης (από το αντενεργό στο ενεργό) και 
άρα την µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη (από την Άρνηση στην Κατάφαση). Απαιτεί εποµένως 
την συγκρότηση ενός νέου υποκειµένου, το οποίο κοµµατιάζει την προοπτική του Όλου, δηλ. το ίδιο το 
αντενεργό στοιχείο στον άνθρωπο. Ο Υπεράνθρωπος είναι το υποκείµενο που κοµµατιάζει τον 
ωφελιµισµό, την άρνηση δηλ. της ζωής, την άρνηση του πολέµου της ζωής. Είναι το υποκείµενο, το 
οποίο διαλύει το αντενεργό και αρνητικό στοιχείο στο άνθρωπο. Είναι το υποκείµενο, το οποίο αναιρεί 
τον άνθρωπο ως ηθικό υποκείµενο, ως υποκείµενο δηλ. που έκρινε την αξία της ζωής εν τω συνόλω. Το 
ερώτηµα όµως παραµένει: µε ποιον τρόπο νοµοθετεί αυτή η καταφατική βούληση; Ποιες συγκεκριµένες 
αξίες αποδέχεται ο Υπεράνθρωπος; ∆εν θα πρέπει να περιµένουµε εδώ µία δεδοµένη απάντηση. Από 
την στιγµή που η απαίτηση αυτή δεν µπορεί να τεθεί για την καντιανή ηθική δεν µπορεί ακόµη 
περισσότερο να τεθεί για τον Υπεράνθρωπο. ∆ιότι εδώ έχουµε να κάνουµε και πάλι µε την µορφολογία 
των αξιών, και µάλιστα για την αυθεντική τους µορφολογία, αυτήν που τίθεται όταν έχει διαλυθεί 
πλήρως η Ολότητα και η ηθική συνείδηση. Η µορφική αρχή του Kant ετέθη από την σκοπιά του 
αυτόνοµου Λόγου. Αποτέλεσε δηλ. την οριακή στιγµή της ηθικής συνείδησης, όταν αυτή έχει 
κατανοήσει τον αντενεργό χαρακτήρα των αξιών, αλλά δεν µπορεί να εξακριβώσει πλήρως την πηγή 
του, καθώς δεν τοποθετείται και η ίδια η έννοια της αυτονοµίας εντός της κριτικής. Η αυτονοµία του 
Λόγου αποτελεί την τελευταία ταυτότητα, η οποία µένει αλώβητη από την προτεραιότητα της διαφοράς. 
Για τον Nietzsche τώρα, ο οποίος συνάγει την προοπτικότητα των αξιών και άρα την αντιθετικότητά 
τους, πρέπει ακόµη λιγότερο να τεθεί η απαίτηση για συγκεκριµένους και δεδοµένους στόχους. ∆ιότι η 
µορφολογία των αξιών στην «Βούληση για ∆ύναµη» εκφράζει ένα ακόµη πιο ενδογενές στοιχείο των 
αξιών, από ό,τι εκφραζόταν µε την αυτονοµία του Λόγου. Η µορφολογία της Κατάφασης και της 
Άρνησης εκφράζει την εσωτερική γένεση των ποιοτήτων της δύναµης, και άρα την ίδια την Βούληση 
για ∆ύναµη. Όπως τονίζει ο Nietzsche στο πιο πάνω απόσπασµα (§556), η Βούληση για ∆ύναµη δεν 
µπορεί να τεθεί ως «Είναι», υπό την προοπτική δηλ. του γενο-λογικού ορισµού και της ηθικής 
συνείδησης, αλλά ως διεργασία και γίγνεσθαι. Το ίδιο το κριτήριο της ερµηνείας, δηλ. η Βούληση για 
∆ύναµη, τίθεται ως αδιαχώριστο στοιχείο της προοπτικής ερµηνείας, διότι αυτή την παράγει µε 
ενδογενή τρόπο. Η ερµηνεία είναι αδιαχώριστη από την Βούληση για ∆ύναµη, η Βούληση για ∆ύναµη 
είναι αδιαχώριστη από την προοπτική ερµηνεία των δυνάµεων και των ποιοτήτων τους, διότι ερµηνεία 

                                                 
236 Ό. π., ΙΙ, §331, σελ. 226-227 
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είναι κατ’ ανάγκην υπερίσχυση και ενσωµάτωση. Η ερµηνεία είναι «σχέση έντασης» (Affekt), 
εποµένως και σε αυτήν εκφράζεται η µορφολογία της Βούλησης για ∆ύναµη. Η αξία της ανύψωσης της 
δύναµης, την οποία θέτει ως στόχο ο Nietzsche, δεν πρέπει εποµένως να κατανοηθεί περιεχοµενικά 
(sachlich). Είναι απόρροια της καταφατικής ποιότητας της Βούλησης για ∆ύναµη, είναι απόρροια 
εποµένως της αντιστροφής των ποιοτήτων των αξιών, της µεταστοιχείωσής τους. Η ανύψωση της 
δύναµης είναι απόρροια της µορφολογίας της Βούλησης για ∆ύναµη και δεν αφορά εξωτερικές 
στοχοθεσίες. Η αξία αυτή είναι απόρροια της µεταστοιχείωσης της Βούλησης για ∆ύναµη από την 
Άρνηση στην Κατάφαση, όταν δηλ. πλέον η βούληση δεν κρίνει την ζωή ως ολότητα. Όταν δεν 
απολήγει στο κενό «εγώ», το οποίο ενσωµατώνει κάθε προοπτική µε αντενεργό τρόπο, εξοµοιώνοντάς 
την στο νόηµά του (όφελος). Η «ανύψωση της δύναµης» είναι επέκταση της δύναµης, αποτελεί δηλ. 
ενεργητική ενσωµάτωση προοπτικών και αυτό είναι η κατάφαση άλλωστε. Ενσωµάτωση προοπτικών σε 
απόσταση από την Άρνηση και τον µηδενισµό του «εγώ». Η ενσωµάτωση των προοπτικών και 
ιδιαιτέρως ων µηδενιστικών προοπτικών είναι αυτό που µεταστοιχειώνει την άρνηση σε Κατάφαση και 
ανυψώνει την δύναµη. Αυτό είναι το νόηµα του πάθους της απόστασης. Ο Υπεράνθρωπος είναι 
εποµένως αυτός που διέπεται από το πάθος της απόστασης, αυτός για τον οποίο η άρνηση δεν είναι 
παραίτηση, αλλά αναγκαίος όρος για την υπέρβαση του µηδενισµού στην κατάφαση. 
 

«Πρέπει το ανώτερο είδος να υποχρεωθεί να αποκόψει τον εαυτό του µέσω της θυσίας την οποία πρέπει να τελέσει στο 
Είναι του. Κύρια προοπτική θεώρηση: να εδραιωθούν αποστάσεις αλλά να µην δηµιουργούνται αντιθέσεις. Να 
διαλυθούν οι ενδιάµεσες µορφές και η επιρροή τους: αυτό είναι βασικό µέσο για να τηρηθούν οι αποστάσεις»237. 

 
«Το µίσος ενάντια στην µετριότητα είναι ανάξιο για έναν φιλόσοφο. Κάτι τέτοιο αποτελεί ένα ερωτηµατικό για το 
δικαίωµά του να φιλοσοφεί. Ακριβώς επειδή αυτός αποτελεί την εξαίρεση πρέπει να θέσει υπό την προστασία του τον 
κανόνα, πρέπει να διατηρήσει την καλή διάθεση σε όλους τους µέτριους»238. 

 
«Ενάντια σε τι πολεµώ εγώ: στο να κάνει ένα είδος-εξαίρεση τον πόλεµο στον κανόνα, αντί να αντιληφθεί ότι η 
συνέχιση της ύπαρξης του κανόνα αποτελεί προϋπόθεση για την αξία της εξαίρεσης…»239. 

 

Η κύρια προοπτική θεώρηση συµπίπτει εποµένως µε την καταφατική ποιότητα της Βούλησης για 
∆ύναµη, η οποία µεταστοιχειώνει την ποιότητα των δυνάµεων και των αξιών. Αυτή η µεταστοιχείωση 
κερδίζεται  στην απόσταση από το µηδέν των αξιών. Αυτή είναι η καταφατική σχέση έντασης, αυτό 
είναι το πρωταρχικό πάθος. Η απόσταση και η άρνηση έχει και η ίδια µεταστοιχειωθεί εδώ, αποτελεί 
δηλ. άρνηση του µηδενισµού και άρα την πραγµατική κατάφαση. Με αυτή την µεταστοιχείωση ο 
Nietzsche έχει ανατρέψει πλέον οριστικά την Μεταφυσική, ανατρέποντας το ηθικό υποκείµενο. Το 
ηθικό υποκείµενο στην καλύτερη περίπτωση ως τώρα (έλλογο ον) αρνούταν το αντενεργό στοιχείο και 
τον µηδενισµό των αξιών σε απόσταση από αυτό, δίχως να µπορεί να το υπερβεί και να το 
µεταστοιχειώσει. Επρόκειτο πραγµατικά για µία οριακή στιγµή, καθόσον το µηδέν των αξιών είχε 
εντοπιστεί, αλλά δεν µπορούσε να παρεµποδιστεί. ∆εν µπορούσε να υπάρξει µία βούληση που θα το 
µεταστοιχείωνε σε άρνηση του µηδενός, γιατί η ταυτότητα της έλλογης βούλησης µε την ίδια την ηθική 
αξία ετέθη πριν την διαφορά της από την άρνηση της ηθικής αξίας. Με αυτό το νόηµα εννοούµε ότι 
στον Kant το ∆έον δεν ετέθη εντός της κριτικής. ∆ιότι η κριτική προκύπτει από αυτό. Το ∆έον είναι 
απόρροια της κριτικής στο Είναι, όµως αυτή η κριτική συγκροτεί την διαφορά της αξίας από την µη- 
αξία βάσει της ταυτότητας του αυτόνοµου Λόγου µε την ηθική αξία. Η έλλογη βούληση µπορούσε 
εποµένως µονάχα να αρνηθεί το µηδέν, µα δεν µπορούσε να σταµατήσει την πορεία του. Η πορεία προς 

                                                 
237 Ό. π., IV, §891, σελ. 605, [δική µας η µετάφραση]  
238 Ό. π., IV, §893, σελ. 606, [δική µας η µετάφραση] 
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τον «τελευταίο άνθρωπο», προς τον εκφυλισµό δηλ. της βούλησης στο κενό «εγώ», δεν µπορούσε να 
παρεµποδιστεί και να ανατραπεί από το έλλογο ον. Και αυτό συµβαίνει γιατί το έλλογο ον αποτελεί την 
ύστατη και οριακή µετουσίωση της ηθικής συνείδησης και του γενο-λογικού ορισµού. Αποτελεί, όπως 
σχολιάσαµε στο [ΙΙΙ (β)], και το υποκείµενο της πράξης και την έκφραση της αξίας µαζί. Αυτό σηµαίνει 
ότι στο έλλογο ον η δυνατότητα µεταστοιχείωσης του µηδενός και της άρνησης παραµένει αδύνατη, 
διότι δεν ενσωµατώνεται σε αυτό. Η άρνηση δεν ενσωµατώνεται στο διαφορικό στοιχείο της αξίας και 
στην προοπτικότητα των ερµηνειών. Λείπει το διαφορικό στοιχείο της βούλησης, λείπει ο πόλεµος 
εντός του πρακτικού Λόγου, όπου θα µπορούσε να γίνει ο τόπος για την ανατροπή, όχι της ουσίας των 
αξιών, αλλά της διαφορικής τους µορφολογίας. Λείπει δηλ. ο στοχασµός του αυτόνοµου Λόγου ως προς 
το αρνητικό του στοιχείο, ως προς την καθολικότητά του. Ο Υπεράνθρωπος είναι η βούληση που 
ενσωµατώνει µε διαφορικό τρόπο την άρνηση (πάθος της απόστασης) και την µεταστοιχειώνει. Γίνεται 
άρνηση του µηδενισµού, πάθος καταστροφής του αντενεργού στοιχείου και άρα κατάφαση των αξιών προς 
την κατεύθυνση της ανύψωσης της δύναµης. Χρειαζόµαστε µία βούληση, η οποία να αισθάνεται την 
αντίθεσή της προς τον µηδενισµό του «τελευταίου ανθρώπου» ως το πρωτογενές της πάθος. Να 
κατανοεί δηλ. αρχικά τον τρόπο µε τον οποίο φέρει και η ίδια µέσα της το µηδενιστικό και αρνητικό 
στοιχείο, αλλά και την διαφορά της προς αυτό, ως τον αναγκαίο όρο για την ύπαρξή της, για την 
ανύψωση του Είναι της. Το Είναι της βούλησης είναι η απόσταση από τον µηδενισµό, και αναδύεται 
αφού πρώτα έχει ενσωµατώσει µέσα της την προοπτική του µηδενός, ως άρνηση και κορύφωση της 
άρνησης. Έχει ενσωµατώσει αυτή την προοπτική του µηδενός ως άρνηση της αντίστασης (ως 
προοπτική αντινοµική, ως µία επιµέρους προοπτική καταδικασµένη να αρνηθεί τα πάντα εκτός από τον 
εαυτό της) και αυτό σηµαίνει την αφύπνιση της καταφατικής αντίστασης. Με αυτή την έννοια η 
µεταστοιχείωση των αξιών δεν θα µπορούσε να είναι δυνατή πριν την κορύφωση του µηδενισµού, η 
οποία λαµβάνει χώρα στην µορφή του «τελευταίου ανθρώπου». «Αγαπάω αυτόν, ο οποίος ζει για να 
γνωρίσει, και ο οποίος θέλει να γνωρίσει, έτσι ώστε να ζήσει µία µέρα ο Υπεράνθρωπος. ∆ιότι έτσι 
επιθυµεί αυτός την καταστροφή του»240. Να γνωρίσει δηλ. την κορύφωση του µηδενισµού στην µορφή 
του στείρου ωφελιµιστή «τελευταίου ανθρώπου», στον άνθρωπο δηλ. του όχλου και της εξοµοίωσης 
όλων των προοπτικών στο «εγώ» (κενός εγωισµός) . Να αναγνωρίσει την σχέση του µε αυτόν ως το 
πρωταρχικό του πάθος, ως την πρωταρχική του διαφορά και κατάφαση (µεγάλος εγωισµός). Να 
αναγνωρίσει τέλος την ίδια την ιεραρχία και να την αποκαταστήσει υπέρ της κατάφασης. ∆ιότι 
Κατάφαση και Άρνηση, ως πρωτογενείς ποιότητες της Βούλησης για ∆ύναµη ορίζονται µε διαφορικό 
τρόπο. Η Άρνηση ορίζεται ως άρνηση της κατάφασης, η κατάφαση γίνεται άρνηση της άρνησης. ∆εν 
έχουµε όµως µία διαλεκτική σχέση εδώ, διότι απουσιάζει ο τρίτος όρος. Η Βούληση για ∆ύναµη είναι 
τόσο εντός της Άρνησης όσο και εντός της Κατάφασης, είναι και οι δύο εξίσου ποιότητές της. Η 
διαλεκτική σχέση προέρχεται για τον Nietzsche εξ’ ολοκλήρου από τους κόλπους της ηθικής 
συνείδησης, εφόσον εδραιώνει την Άρνηση ως τον όρο που ανελίσσει τον συσχετισµό του ενεργού µε 
το αντενεργό στοιχείο. Στην “Βούληση για ∆ύναµη” όµως η Κατάφαση είναι αυτή, η οποία 
µεταστοιχειώνει την Άρνηση και την στρέφει ενάντια στον εαυτό της. Η Άρνηση εντός της διαφορικής 
αρχής έχει µόνο διαλυτική επιρροή και όχι καταστατική. Στην πραγµατικότητα µόνο η Κατάφαση 
µπορεί να µεταστοιχειώσει την ποιότητα του αρνητικού. «Αγαπάω αυτόν του οποίου η ψυχή είναι βαθιά 
ακόµη και στο τραύµα, και που µπορεί το παραµικρό ακόµη βίωµα να τον καταστρέψει. Γι’ αυτό περνάει 
µε ευχαρίστηση πάνω από την γέφυρα»241. Η γη ανήκει λοιπόν στην Κατάφαση, µόνο αυτή δεν έχει 
διαλυτική δράση, µόνο αυτή είναι συνεπώς δηµιουργική. Μόνο αυτή µπορεί να δηµιουργήσει έναν 

                                                 
240 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], Πρόλογος, §4, σελ. 11, Kröner Verlag, Leipzig, 1930, 
[δική µας η µετάφραση] 
241 Ό. π., Πρόλογος, §4, σελ. 12,  [δική µας η µετάφραση] 
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κόσµο και έναν ανώτερο τύπο ανθρώπου, την στιγµή που η Άρνηση έχει παραιτηθεί πλέον από κάθε 
καθολική ηθική της κρίση για την ζωή και τον άνθρωπο και έχει στραφεί στην παρωδία της 
καθολικότητας, στην συγκρότηση δηλ. ενός κενού «εγώ». Στροφή λοιπόν από το Είναι στην αξία, από 
την ηθική συνείδηση στην Βούληση για ∆ύναµη, από την Άρνηση στην Κατάφαση, από την ηθική κρίση 
στην δηµιουργία αξιών. Τι µένει για να ολοκληρωθεί αυτή η πορεία που συντρίβει τον µηδενισµό; Το 
πέρασµα από την Αλήθεια στην Επίφαση, από την Ηθική στην Τέχνη. Η Τέχνη είναι το µόνο πεδίο, στο 
οποίο η καταφατική βούληση µπορεί να απελευθερωθεί από την διαλυτική δράση της Άρνησης, είναι το 
µόνο πεδίο στο οποίο η αξία µπορεί να απελευθερωθεί από την ανάγκη της ηθικής συνείδησης για 
απόλυτα κριτήρια. Η καταφατική ποιότητα των αξιών, αυτή που εγγυάται την καταστροφή και την 
µεταστοιχείωση της άρνησης, µπορεί να προκύψει µόνο µέσα από την καλλιτεχνική διεργασία. ∆ιότι 
στην τέχνη η ζωή δεν κρίνεται, οι αισθητικές αξίες δεν είναι αποτέλεσµα ηθικής κρίσης. Οι αισθητικές 
αξίες απαιτούν αντιθέτως αυτό, το οποίο αναιρεί κάθε ηθική κρίση: την διάσπαση του Όλου. Στην τέχνη 
η αξία δεν προκύπτει από την ηθική κρίση, γιατί η ολότητα δεν υφίσταται. Στην τέχνη η αξία 
δηµιουργείται και ποιείται. Αυτή η δηµιουργία µόνο ως κατάφαση µπορεί να υπάρξει, µόνο ως 
κατάφαση έχει νόηµα. Η Άρνηση και ο ευριπίδειος ρεαλισµός θέλουν να φέρουν την πραγµατικότητα 
µέσα στην τέχνη, µία πραγµατικότητα που έχει τοποθετηθεί από την σωκρατική διαλεκτική στην σκοπιά 
του Όλου και της έννοιας. Η ηθική συνείδηση, η πηγή της διαλεκτικής και του ορθολογισµού, 
καταστρέφει την τέχνη. Καταστρέφει δηλ. την αναζήτηση του τραγικού καλλιτέχνη για µία 
κοσµοθεωρία, η οποία συναρτάται µε την σκοπιά της κατάφασης και της διάσπασης του πραγµατικού. 
Ο θεός ∆ιόνυσος τοποθετήθηκε µέσα στην ζωή ως τραγικός καλλιτέχνης, ως ακούραστος δηµιουργός 
αξιών και κοσµοθεωριών. Ο από µηχανής Θεός ήταν αντιθέτως η αναίρεση του δηµιουργού, ήταν η 
είσοδος της άρνησης και του Όλου µέσα στην τέχνη. Η καταστροφή της τραγικής τέχνης από την 
επιστήµη και η άνοδος του θεωρητικού ανθρώπου σε βάρος του τραγικού καλλιτέχνη γίνεται έτσι το 
πρώτο ιστορικό στάδιο µίας διεργασίας, η οποία µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούσε στον θρίαµβο του 
µηδενισµού και του τελευταίου ανθρώπου. Γιατί ποιος είναι τώρα αυτός που θα δηµιουργήσει µία 
κοσµοθεωρία; ∆εν υπάρχει καµία τέτοια βούληση, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο υποκείµενο. Η βούληση 
αυτή έχει αλυσοδεθεί από την στιγµή της κατάρρευσης της τραγικής τέχνης µέχρι και σήµερα. Το µόνο 
υποκείµενο που υπάρχει είναι ο τελευταίος άνθρωπος, αυτός που οικειοποιείται τις νόρµες της 
επιστηµονικής γνώσης για δικό του όφελος. Η επιστήµη άγεται και φέρεται, υπηρετεί κάθε λογής αξία, 
διότι από την αρχή τίµησε µόνο τον αρνητή και τον ωφελιµιστή, αυτόν που ήθελε να κρίνει την ζωή 
ώστε να την ελέγξει. Τίµησε τον σοφό και τον δικαίωσε ως ενάρετο, τίµησε τον ηγέτη και τον δικαίωσε 
ως τον πρώτο, τίµησε τον ηδονικό και τον δικαίωσε ως τον Μοναδικό. Ποιος θα απελευθερώσει 
επιτέλους την ζωή από τον έλεγχο του κάθε «εγώ», ποιος θα άρει την ηθική κρίση της ζωής και τον 
έλεγχο πάνω στην ζωή; Μόνο αυτός που διαλύει το «εγώ» του, µόνο ο ∆ιόνυσος που υποφέρει κάτω 
από πλήθος προσωπείων, µόνο ο τραγικός καλλιτέχνης που θέλει τον Θεό του να υποφέρει, µόνο αυτός 
που δηµιουργεί σαν καλλιτέχνης µία αξία από το «εγώ» µέσα στο πλήθος των προσωπείων. «Η ύψιστη 
κατάσταση στην οποία µπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Να σταθεί διονυσιακά απέναντι στην ζωή στην 
ύπαρξη- η φόρµα µου γι’ αυτό είναι η amor fati»242. Μόνο η Κατάφαση είναι δηµιουργική και ο βασικός 
νόµος της δίνεται στην τραγική τέχνη. Το περιεχόµενο των αξιών στο οποίο καταλήγει λοιπόν η 
µορφολογία της κατάφασης είναι οι τραγικές - αισθητικές αξίες.  
     Τι σηµαίνει όµως η τραγική δηµιουργία, πως µπορεί να τοποθετηθεί µέσα σε έναν πολιτισµό καθαρά 
ωφελιµιστικό, τεχνοκρατικό και γραφειοκρατικό; Θα τοποθετηθεί µέσα σε αυτόν, σε απόσταση από 
αυτόν ή και τα δύο; Ποια είναι η σχέση του τραγικού και της Κατάφασης;  Η Άρνηση σήµαινε τον 

                                                 
242 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], IV, §1041, σελ. 679-680, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, 
[δική µας η µετάφραση]    
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έλεγχο της ζωής, γι’ αυτό και εδράστηκε στην προοπτική του Όλου. Ο ωφελιµιστής φανερώνει το 
µυστικό του, όταν στο αποκορύφωµα της δύναµής του αποκαλύπτεται η πραγµατική του βούληση, µία 
βούληση τυραννική, την οποία συνέλαβε και ο Orwell: Η ζωή πρέπει να υπηρετήσει την δύναµή µου. Η 
Κατάφαση κοµµατιάζει το Όλο και µεταστοιχειώνει την αρνητική ποιότητα των αξιών. Ο τραγικός 
καλλιτέχνης απαντάει τώρα στον Μοναδικό τύραννο: Η δύναµή µου πρέπει να υπηρετήσει την ζωή. Η 
βούληση που κοµµατιάζει το Όλο ανακαλύπτει την δική της ευθύνη έναντι της ζωής, γιατί η ζωή τώρα 
δεν έχει πάνω ή µέσα της µία θεϊκή ή άλλη καθολική σκοπιά. Κάθε δύναµη αποτελεί αδιάσπαστο 
κοµµάτι µίας απέραντης συνάρτησης, αντίθεσης και αλληλεπίδρασης µεταξύ δυνάµεων. Η βούληση 
αντιλαµβάνεται την δηµιουργική της φύση. Η βούληση ήταν πάντοτε δηµιουργός, αλλά πάντοτε 
δηµιουργούσε και εξύφαινε την µεγάλη αράχνη, την άρνηση και τον µηδενισµό. Πάντοτε αρνούταν την 
δηµιουργική της φύση την ώρα που δηµιουργούσε. Αυτό συνέβη λόγω του αρνητικού-ωφελιµιστικού 
της χαρακτήρα, όπου η Άρνηση και υπόταξη της ζωής είχε τον χαρακτήρα της αποφυγής και του 
ελέγχου του πόνου, τον οποίο συνεπάγεται η πλουραλιστική αντιθετικότητα της ύπαρξης. Ορίστε 
λοιπόν ο θετικός συσχετισµός της Κατάφασης και του τραγικού. Η Κατάφαση είναι πρώτα απ’ όλα 
κατάφαση του πόνου, ο πόνος δεν είναι πλέον επιχείρηµα ενάντια στην διάσπαση της ζωής, αλλά το 
βαθύτερο κέντρο της και το κινητήριο πάθος. Το τραγικό ενέχει λοιπόν την υψηλότερη µορφή της 
Κατάφασης. Αναζητάει το βάσανο της ζωής για το ενσωµατώσει στην απόστασή του από το µηδέν των 
αξιών. Με το βάσανο και τον πόνο δεν εννοείται λοιπόν η άσκηση µίας καταπιεστικής εξουσίας ενάντια 
στον όχλο από την πλευρά µίας τυραννικής φύσης, προκειµένου να αναδυθεί ο Υπεράνθρωπος. Η 
τυραννική φύση δεν έχει καµία σχέση µε την τραγική φύση, δεν τηρεί την απόσταση και εποµένως 
αποτελεί και η ίδια όχλο και άρνηση. Η τραγική φύση αντιθέτως τηρεί την απόσταση από τον 
µηδενισµό των αξιών γι’ αυτό  και ενσωµατώνει τον πόνο, τον οποίο δηµιουργεί η αντίσταση της 
αρνητικής δύναµης απέναντι στην Κατάφαση. Ο τραγικός αυτός πόνος έχει το όνοµα της µοναξιάς. 
Πολλές φορές στην πραγµάτευση του Υπεράνθρωπου από τον Nietzsche αποκοµίζουµε την εντύπωση 
ότι πρόκειται για µία προσπάθεια διάκρισης της ανθρωπότητας στα δύο. Και δεν είναι λάθος αυτό. Ο 
Υπεράνθρωπος βρίσκεται σε απόσταση από το µηδέν, το ενσωµατώνει όσο απαιτείται για την 
Κατάφασή του και την δηµιουργία του. Για το συνηθισµένο άνθρωπο, για αυτόν που δεν µπορεί να 
αποκτήσει την τραγική αισθαντικότητα της απόστασης από το Μηδέν, ο Υπεράνθρωπος ή ο σκαπανέας 
του αποτελούν κάτι ακατανόητο, κάτι το αλλόκοτο. Αυτό είναι εύλογο από την στιγµή που οι αξίες και 
τα νοήµατα ανάµεσα στις δύο σφαίρες της ανθρώπινης ύπαρξης έχουν µεταστοιχειωθεί, όταν διαφέρουν 
πλήρως κατά την πρωταρχική τους ποιότητα.  
      Στην υπέρτατη λοιπόν µοναξιά ο ανώτερος άνθρωπος, ο πρόδροµος και δηµιουργός της ίδιας του 
της καταστροφής ως απλώς ανθρώπινη φύση (Άρνηση), δηµιουργεί την αποφασιστική εκείνη ιδέα για 
την µελλοντική ανάδυση του Υπεράνθρωπου. ∆ηµιουργεί την αυθεντικά τραγική δηµιουργία, 
ανακαλύπτει τον πυρήνα του τραγικού, αυτόν τον οποίο ακόµη και ο Έλληνας παρανόησε243, 
ανακαλύπτει την απόλυτα καταφατική βάση των αξιών του µέλλοντος, ανακαλύπτει τέλος τον τρόπο 
της καλλιτεχνικής διαµόρφωσης του πόνου και της καταστροφής του. Ανακαλύπτει την αιώνια 
επιστροφή. Η αιώνια επιστροφή δεν έχει απλά έναν δοκιµαστικό ή υποθετικό χαρακτήρα. ∆εν µας καλεί 
σε ένα νέο als ob. Ο Nietzsche επιχειρεί να την θεµελιώσει στην ίδια την έννοια της ζωής που µας 
παρέχει η Βούληση για ∆ύναµη. Είναι η ιδέα για την αιωνιότητα της κάθε στιγµής, είναι η κατάργηση 
του χρόνου, ως µεταφυσικού ή φυσικού µεγέθους. Με την ιδέα αυτή δεν εννοεί ο Nietzsche, όπως 
λανθασµένα νοµίζουν πολλοί, ότι τα πάντα θα επιστρέφουν µετά το πέρας ενός χρονικού σηµείου. 
Εννοεί αντιθέτως ότι κάθε στιγµή είναι διαρκώς παρόν, ότι καθετί είναι αιώνιο. 
Καθετί από την στιγµή που υπάρχει, υπάρχει για πάντα. Η συµπλοκή των Βουλήσεων- προς-∆ύναµη 
δεν µπορεί να διαχωριστεί και να εξαιρέσει κάποιο σηµείο της. 

                                                 
243 Ό. π., IV, §1029, σελ. 674  
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«Η νέα αντίληψη για τον κόσµο. Ο κόσµος υπάρχει. ∆εν είναι αυτό, το οποίο γίνεται, δεν είναι αυτό, το οποίο 
παρέρχεται. Ή ακόµη καλύτερα: ο κόσµος γίνεται, παρέρχεται, όµως δεν ξεκίνησε να γίνεται ούτε σταµάτησε να 
παρέρχεται. ∆ιατηρείται και στα δύο…»244.  

 

Πρόκειται για την απύθµενη σκέψη, για την υπεράνθρωπη ιδέα, η οποία γεννιέται ξαφνικά µέσα σε έναν 
κόσµο κυριευµένο από την Άρνηση και το µηδέν των αξιών και σε απόσταση από αυτόν. «Ο 
Υπεράνθρωπος γεννιέται µεσόστρατα»245. Η ιδέα αυτή όµως δεν είναι υπεράνθρωπη απλά και µόνο γιατί 
είναι ασυνήθιστη για τον µέσο άνθρωπο. Είναι υπεράνθρωπη διότι παρέχει το έρεισµα για την ολική 
ανατροπή του αντενεργού στοιχείου της ∆ύναµης και της αρνητικής ποιότητας της Βούλησης για 
∆ύναµη. Είναι περίεργο αυτό που συµβαίνει εδώ, αλλά ο Nietzsche µε την σκέψη αυτή αποδίδει τον 
πυρήνα του αρνητικού στον Χρόνο. Είναι περίεργο, διότι η µεταφυσική σκέψη και η ηθική συνείδηση 
δεν εδράστηκαν στην έννοια του χρόνου, αλλά στην έννοια του Είναι. Μάλιστα, όπως τονίσαµε σε άλλο 
σηµείο (βλ. υποσηµ. αριθµ.31) η µεταφυσική έννοια του Είναι υπονοούσε ότι το όντως ον, η καθεαυτή 
ύπαρξη, έχει τον χαρακτήρα του άχρονου. Ένα κεφάλαιο του Ζαρατούστρα µε τον τίτλο «Για την 
Λύτρωση» µας πληροφορεί όµως ότι η αρνητική και αντενεργή ποιότητα της βούλησης ριζώνει στην 
ιδέα για το πέρασµα του χρόνου. Αυτό το πέρασµα µοιάζει να αναιρεί την βούληση. ∆ιότι η βούληση, 
εφόσον δεν µπορεί να αλλάξει το παρελθόν, δεν µπορεί να µετατρέψει τον εαυτό της, δεν µοιάζει να 
είναι δηµιουργός του εαυτού της. Μία άλλη διακριτή από αυτή σειρά βουλήσεων την συνεπάγεται και 
την δηµιουργεί. «Ανήµπορη απέναντι σε αυτό, το οποίο έχει γίνει- είναι ένας κακός παρατηρητής κάθε 
περασµένου»246. Ο χρόνος εποµένως αλυσοδένει την βούληση στην αρνητικότητα και την κάνει να 
φανταστεί µία απόλυτη βούληση και ουσιαστικά την προοπτική του Όλου. Η έννοια του Είναι εποµένως 
εδράστηκε στην αρνητικότητα της βούλησης, εφόσον αυτή, ανήµπορη απέναντι στον χρόνο, 
επεξεργάζεται την µεγάλη αράχνη, δηλ. την ηθική κρίση έναντι της ζωής. Αναξίµανδρος, Πλάτων, 
χριστιανισµός, ινδουισµός, Schopenhauer. Θεωρίες, στις οποίες η παρανόηση της δηµιουργικής φύσης 
της βούλησης και η ηθική κρίση για την ζωή καταλήγει αναπόφευκτα στην άρνηση της βούλησης. Στην 
αδυναµία της απέναντι στον χρόνο η βούληση επεξεργάζεται την προοπτική του Όλου σαν την λύτρωσή 
της. Η αδύναµη βούληση λυτρώνεται εποµένως στον γενο-λογικό ορισµό και στην ηθική συνείδηση. Ο 
αντενεργός Λόγος, η αντενεργή συνείδηση αιχµαλωτίζει την βούληση και την δηµιουργική της φύση. 
Αιχµαλωτισµένη από την Άρνηση, η βούληση µπορεί να λυτρωθεί πραγµατικά µόνο από την 
Κατάφαση, την Κατάφαση απέναντι στον Χρόνο. «Όλα τα “ήταν” είναι ένα θρύψαλο, ένα αίνιγµα, µία 
φρικτή σύµπτωση- µέχρι να πει για αυτό η βούληση: “όµως έτσι το ήθελα!”. Μέχρι η δηµιουργός βούληση 
πει: “Έτσι το ήθελα! Έτσι θα το θέλω”»247. Η σκέψη της αιώνιας επιστροφής αποτελεί λοιπόν για τον 
Nietzsche το ύστατο εγχείρηµα υπέρβασης του µηδενισµού. Είναι το ύστατο στάδιο για την 
απελευθέρωση της βούλησης από την αδυναµία της να δηµιουργήσει τέτοιες αξίες, οι οποίες δεν θα 
υπηρετούν το αντενεργό στοιχείο του Λόγου. Η απελευθέρωση από τον µηδενισµό παίρνει εποµένως 
στον Nietzsche την µορφή της απελευθέρωσης της βούλησης από το αντενεργό στοιχείο του Λόγου. Η 
καταστροφή της µεταφυσικής σηµαίνει την µεταστοιχείωση της Βούλησης και του Λόγου, σηµαίνει την 
αιχµαλωσία του Λόγου από το Καταφατικό στοιχείο της Βούλησης. «Θέλετε την τεµπελιά; Ωραία. 

                                                 
244 Ό. π., IV, §1066, σελ. 694, [δική µας η µετάφραση] 
245 Φρ. Νίτσε, Έτσι µίλησε ο Ζαρατούστρα, µετάφρ. Άρης ∆ικταίος, σελ. 467, εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα - Γιάννινα, 1983   
246 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], ΙΙ, Von der Erlösung, [Για την Λύτρωση], σελ. 153, 
Kröner Verlag, Leipzig, 1930   
247 Ό. π, σελ. 155, [δική µας η µετάφραση] 
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Αποφασίστε λοιπόν υπέρ της τεµπελιάς. Μόνο να είστε από αυτούς που ξέρουν να αποφασίζουν»248. Το 
ζήτηµα εδώ δεν είναι βέβαια η τεµπελιά, παρά η αιχµαλωσία του Λόγου και της καθολικότητάς του στο 
καταφατικό στοιχείο της Βούλησης, σε αυτό που επισκοπεί την δηµιουργική πράξη υπό το πρίσµα του 
αιώνιου, σε αυτό που διασπά την αιωνιότητα του καθόλου στην αιωνιότητα της «Στιγµής», 
«θεοποιώντας» έτσι την βούληση, καθιστώντας την δηλ. µία πραγµατικά δηµιουργική βούληση. Η 
περίφηµη διονυσιακή διάσπαση του Όλου παίρνει λοιπόν τελικά την σηµασία της διάσπασης του 
Χρόνου σε αιώνιες στιγµές, διάσπαση που τελείται από µία δηµιουργική και καταφατική Βούληση, 
αυτήν που καταφάσκει την αιωνιότητα και την αναγκαιότητα της δηµιουργίας της σε κάθε πλήθος 
στιγµών. Η καταφατική βούληση, η οποία προβάλει την δηµιουργία της στην αιωνιότητα, µόνο αυτή 
µπορεί να αναιρέσει το “πνεύµα του βάρους”: µόνο αυτή µπορεί να δικαιώσει τον πόνο και να αναιρέσει 
την δήθεν µαταιότητα του πόνου. «Το θάρρος είναι ο καλύτερος φονιάς, το θάρρος χτυπάει ακόµη και 
σκοτώνει την συµπόνια. Η συµπόνια όµως είναι η πιο βαθιά άβυσσος. Όσο πιο βαθιά κοιτάει ο άνθρωπος 
στην ζωή, τόσο πιο βαθιά κοιτάει και τον πόνο. Το θάρρος είναι όµως ο καλύτερος φονιάς, το θάρρος, το 
οποίο επιτίθεται και ρίχνει κάτω νεκρό και τον Θάνατο, λέγοντας: αυτό ήταν λοιπόν η ζωή; Ωραία λοιπόν. 
Ακόµη µία φορά!»249. Το θάρρος αυτό είναι φυσικά η κατάφαση της Βούλησης αυτή που θέλει την 
διάσπαση και την αιωνιότητα της ζωής. Είναι αυτή που ξεπερνάει το µεγάλο επιχείρηµα και εφαλτήριο 
του µηδενός. Την δικαίωση του πόνου. Το µηδέν κρύβεται στην προοπτική του Όλου, εφευρίσκει το 
Όλο και την ηθική κρίση της ζωής ως ολότητας για να δικαιώσει τον πόνο. Τον δικαιώνει αρνούµενη 
την ζωή και τον πόλεµο της βούλησης. ∆εν µπορεί να δικαιώσει την ζωή αν δεν δικαιώσει τον πόνο. 
Και αυτός µπορεί να δικαιωθεί µόνο από την σκοπιά του Όλου και της ηθικής κρίσης, την οποία 
επιβάλλει το Όλον στο επιµέρους. Η βούληση έτσι παραδίδεται στο αντενεργό στοιχείο του Λόγου, 
στην καθολικότητα της συνείδησης. Η αιχµαλωσία τώρα του Λόγου από την καταφατική Βούληση, η 
µεταστοιχείωση της βούλησης και του Λόγου, πηγάζει από την ενεργοποίηση του καταφατικής 
διάστασης του πολέµου, τον οποίο συνεπάγεται η Βούληση για ∆ύναµη. Η κατάφαση του πόνου είναι 
αυτή που µεταστοιχειώνει την άρνηση. Η πρότερη αντενεργή άρνηση του Χρόνου (η αιωνιότητα για την 
µεταφυσική), η οποία συνεπαγόταν την άρνηση της ζωής και του βούλεσθαι, δίνει την θέση της στην 
άρνηση του Χρόνου χάριν της αιωνιότητας. Η άρνηση µεταστοιχειώνεται τώρα οριστικά. Η δηµιουργική 
βούληση τοποθετείται σε κάθε θρύψαλο του Χρόνου, σε κάθε «Στιγµή» ως κάτι αιώνιο, και άρα ως κάτι 
θεϊκό.  
 

« Ενάντια στο ότι ένα καθεαυτό των πραγµάτων πρέπει κατ’ ανάγκην να είναι καλό, µακάριο, αληθινό και Ένα, 
αντιτάχθηκε ο Schopenhauer µε την ερµηνεία του καθεαυτού ως βούλησης, κάνοντας έτσι ένα ουσιαστικό βήµα. 
Μόνο που δεν κατάλαβε πώς να θεοποιήσει αυτή την βούληση. Έµεινε εξαρτηµένος από το ηθικό- χριστιανικό 
ιδεώδες [σηµ. δική µας: την προοπτική του Όλου].  O Schopenhauer βρισκόταν τόσο πολύ κάτω από την κυριαρχία 
των χριστιανικών αξιών, ώστε από την στιγµή εκείνη που το πράγµα καθεαυτό δεν του φαινόταν πια Θεός, ήταν 
υποχρεωµένος να το κατανοήσει ως κακό, ηλίθιο, απολύτως απορριπτέο. ∆εν κατάλαβε ότι υπάρχουν αµέτρητοι 
τρόποι του να είσαι αλλιώς, ακόµη και του να είσαι Θεός»250. 

 

Από την στιγµή δηλ. που καθετί ανήκει στο γίγνεσθαι των Βουλήσεων-προς- ∆ύναµη, από την στιγµή 
που τα πάντα είναι συναρτηµένα στον κύκλο της βούλησης, η καταφατική Βούληση αισθάνεται την 
αιωνιότητά της. Το συγκλονιστικό στην σκέψη του Nietzsche για την αιώνια επιστροφή είναι ότι αυτή η 
ιδέα δεν χρειάζεται να αποδειχθεί για να γίνει αποδεκτή. ∆εν χρειάζεται να είναι πραγµατικά αληθινή 

                                                 
248 Fr. Nietzsche, V2, σελ. 403, Kritische Gesamtausgabe, hrsg. G. Colli-M. Μontinari. Η σηµείωση αυτή δεν υπάρχει στις 
1067 σηµειώσεις της Βούλησης για ∆ύναµη από την έκδοση Kröner, hrsg. Peter Gast  
249 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], III, Vom Gesicht und Rätsel, [Για το Όραµα και για το 
Αίνιγµα], σελ. 172, Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
250 Fr. Nietzsche, Der Wille zur Macht, [Βούληση για ∆ύναµη], §1005, σελ. 660, Kröner Verlag, Stuttgart, 1996, [δική µας η 
µετάφραση] 
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για να υπάρξει. Είπαµε ότι η Μεταφυσική θεώρηση του Όλου έχει καταρρεύσει, η Αλήθεια δεν έχει 
µεγαλύτερη αξία από την Επίφαση, η Βούληση για Αλήθεια ριζώνει στην αρνητική πλευρά της Βούλησης 
για ∆ύναµη. Το επιστηµονικό και φιλοσοφικό-ηθικό ιδεώδες της Αλήθειας στέκεται στην αντενεργή 
πλευρά της ζωής, ως Βούλησης για ∆ύναµη. Η τραγική επίφαση και δηµιουργία αντιθέτως, ως απόρροια 
της διάσπασης του Όλου, στέκονται στην καταφατική πλευρά της Βούλησης για ∆ύναµη, µπορούν να 
δηµιουργήσουν την Αλήθεια, µεταστοιχειώνοντας την Άρνηση που ήθελε να την ελέγξει. Για την 
µεταστοιχείωση του µηδενισµού και της άρνησης απαιτείται µόνο η κατάφαση της Βούλησης για τον 
πόνο και την αιωνιότητα της Στιγµής. 
 
Άρνηση και Κατάφαση, Όλον και ∆ιάσπαση του Όλου, Άρνηση του Χρόνου και Κατάφαση της 
Αιωνιότητας, αιχµαλωσία της Βούλησης (στην αρνητικότητα του Λόγου, δηλ. στην ηθική συνείδηση 
που ριζώνει στον γενο-λογικό ορισµό) και αιχµαλώτιση του Λόγου (στον καταφατικό χαρακτήρα της 
βούλησης για δύναµη, δηλ. στην βούληση που έχει απελευθερωθεί από τον γενο-λογικό ορισµό, την 
ηθική συνείδηση και άρα από την προοπτική του Όλου). Έχει κατορθωθεί η µεταστοιχείωση όταν 
ακόµη και το αρνητικό θα είναι αιώνιο στην Στιγµή του; Αρκεί η κατάφαση για να απαλλάξει την 
δηµιουργό βούληση από το µηδέν; Την Στιγµή της µεταστοιχείωσης το αρνητικό έχει και το ίδιο γίνει 
αντικείµενο της κατάφασης, έχει αιχµαλωτιστεί από την κατάφαση. Ο ποιµένας του οράµατος251 
απαλλάσσεται από τον µαύρο φίδι, από την σκέψη δηλ. ότι και το µηδέν θα επιστρέφει αιώνια. Ο 
διδάσκαλος της αιώνιας επιστροφής, αυτός είναι ο ποιµένας, σε αυτόν αναδύεται η πιο φριχτή σκέψη 
για την αιώνια παρουσία του µηδενός. Η καταφατική βούλησή του τον προστάζει να απαλλαχθεί από 
την πλέον φριχτή σκέψη. Η βούληση προστάζει τον εαυτό της να απελευθερωθεί οριστικά από το 
παλαιό ηθικό ιδεώδες: αν δεν υπάρχει καθολικός σκοπός, δεν µπορεί να υπάρχει νόηµα. Στην αιώνια 
επιστροφή, η αιωνιότητα απαλλάσσεται από την αρνητικότητα, η δηµιουργία της θεοποιηµένης και 
τραγικής βούλησης µεταστοιχειώνει την γνώση και την ανθρώπινη φύση. Μεταστοιχειώνοντας το ίδιο 
το µέλλον δια της µεταστοιχείωσης του περασµένου και της «Στιγµής». Το αρνητικό, το µηδέν δεν θα 
επιστρέψουν, δεν ανήκουν στην αιωνιότητα του δηµιουργού. Η ανώτερη κατάφαση της δηµιουργίας 
απαλλάσσει την γη από την πλαστή κυριαρχία του Αρνητικού. 
 

«Ποιος είναι άραγε ο ποιµένας, τον οποίο δάγκωσε το φίδι στο λαρύγγι του; Ποιος είναι ο άνθρωπος, τον οποίο θα 
δαγκάσουν στο λαρύγγι τα πιο βαριά και τα πιο οδυνηρά;- Ο ποιµένας όµως δάγκασε το φίδι όπως τον πρόσταξε η 
κραυγή µου. Το δάγκασε γερά. Πέταξε µακριά το κεφάλι του φιδιού, και πήδησε από πάνω του. ∆εν ήταν ποια 
ποιµένας, δεν ήταν άνθρωπος. Ένας που µεταµορφώθηκε, ένας που έγινε ολόλαµπρος, ένας που γελούσε!...Η 
νοσταλγία µου για αυτό το γέλιο µε βασανίζει. Αχ, πως θα αντέξω πλέον να ζω ακόµα! Και πως θα το άντεχα να 
πεθάνω  τ ώ ρ α!»252.      

              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
251 Fr. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, [Τάδε έφη Ζαρατούστρα], (III), [“Για το Όραµα και για το Αίνιγµα”], σελ. 175, 
Kröner Verlag, Leipzig, 1930 
252 Ό. π., σελ. 176, [δική µας η µετάφραση] 
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